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rze i klasy Columbi-

2 O 
kwietnia 1999 roku k?ryta Littleton w sta

ne High School w miasteczku wystrza-

nie Kolo_rad~ roz~rzmia~ 
01t0 ~:: Klebold, 

łów. Dwaj uczmow1e, Enc. Harns . y w buchowe, 

uzbrojeni w broń palną 1 . matena~o n~uczyciela 

w zbrodniczym szale oddah strzały . ń rze

i kilkunastu kolegów. Potem ski~row_~h. b;~ p{ętna

ciwko ~obie. Gdy opadł dym, na z1em1 ~:~eścia trzy 

stu zabitych (w tym mordercy), a dwa .b 
. , • · Była ta naJ ar-

osoby były ranne, mektore po~azn_i_e. , . e 
0 

dziej tragiczna strzelanina w bistoru ameryk~°:s~I ~ 

szkolnictwa. Z przerażeniem m~ślir~y dzi~taJ, =~ 
ofiar mogło być znacznie więceJ . K1l~a dm prz 

masakrą mordercy zarejestrowali na w1deoka~eta~h 

swoje przygotowania do zbrodni. Okazało się, ze 

zgromadzili dziewięćdziesiąt pięć ładunków 
wybu

chowych, które na szczęście nie eksplodowały. Jed~n 

z nich umieszczony kilka kilon:ietrów od szkoły, miał 

wybu~hnąć pierwszy i odwrócić uwagę policji od 

miejsca strzelaniny. Wybuch ładunku w szkolnym 

bufecie spowodowałby wiele ofiar śmiertelnych oraz 

paniczną ucieczkę kilkuset osób, na które przed bu

dynkiem Harris i Klebold mieli czekać z bronią 

w ręku. Trzeci wybuch - zaplanowany w samocho

dach morderców na szkolnym parkingu - po przy

byciu policji i służb medycznych miał pochłonąć ko

lejne ofiary i zwiększyć panujący chaos. Nagrania 

pokazują, jak sprawcy zbrodni z satysfakcją zapowia

dają, że w ciągu dnia zginie 250 osób. 

Spośród dziewięciu incydentów strzelaniny z wię

cej niż jedną osobą poszkodowaną,
 jakie zdarzyły się 

w amerykańskich szkołach w ciągu dwóch i pół roku, 

masakra w Columbine spowodowała najwięcej ofiar 

śmiertelnych. W okresie żałoby- zwłaszcza po fak

cie tak wstrząsającym jak masakra w Columbine -

prób~wano obciążać kogoś lub coś winą za tragedię. 

Prawie wszyscy zastanawiali się, czy młodzi lud · 

b l. I , . Dl zie 

y 1 sza encam1. aczego w takim razie rodzice · _ 
. 1 

. . 1 na 

u~zyc1e e mcz~go me spostrzegli, zanim szaleństwo 

me doprowadziło do zbrodni? Jak rozsądni d . 

I. . . dz" , ro z1ce 

mog 1 me wie 1ec, że synowie przechowu· b , 

. 1 .. k . ~ą ron 

w sypia m 1 onstruuJą bomby w garazu· ? A b" 
· co ro Iły 

władze szkolne? Czy nauczyciele nie zau . 1.
 . 

h · · h . , wazy 1, ze 

zac owame 1c uczmow może zapow· d , k.· 
. . 

1a ac ta 1 akt 

przemocy? Podmosły się nawet głosy . k ły 
, ze sz o po-

. y poddawać uczniów testom osobow . . 

w1nn . 1 h b osc1 

dentyfikować potencJa nyc z rodniarzy. , aby Zi. 

Niektórzy komentatorzy szybko doszli d 
k . h o w . 

że główną przyczyną ta I~ ~~ge~ii jest łatwa n1osk~, 

'c' broni a kontrolowame JeJ uzyc1a i sp dostPp 
nos , . . rzect . , · 

oliłoby uniknąć wielu meszczęść. Inni d azy Po. 

zw . N . . k oszuka1· 

winnego w Sądzie a3wyzszym, tóry zniósł I się 

dmawianie modlitwy w szkołach, jakby Wspólne 

o . Inoctr 

mogła zapobiec tego rodzaJu zbrodniom. Je 11\va 
szcze . 

wskazywali na ?ratalne sceny w filmach , progra 1nni 

telewizyjnych 1 grach komputerowych. Cz lllach 
. 'tw k Yda s 

Przywrócić bezp1eczens o w sz ołach J·e. 1.
 1 ę 

' ze i ni 

ograniczymy przemocy w rozrywkach? Niektór : 

twierdzili, że akty przemocy wynikają z ogólne zybzas 
. t·, ł go ra. 

ku poszanowama autoryte ow przez m odzież w . 
. nas2ei 

kulturze. Władze ustawodawcze Jednego ze st . 
. anow 

zareagowały na masakrę, nakazu3ąc uczniom zwra . 

nie się do nauczycieli z szacunkiem i przestrzeg/a 
, . nie 

odpowiednich form grzecznosc1owych, jakby szacu. 

nek można było zadekretować (Aronson, 2000). 

Tragedia w Columbine stanowi smutne przypo

mnienie, że człowiek jest zdolny do skrajnego okru. 

cieństwa. Zwraca również uwagę na potrzebę wyja. 

śnienia przyczyn agresji, aby tragiczny los ofiar strze

laniny nigdzie się już nie powtórzył. 

W tym rozdziale będziemy mówić o agresji i pró

bach wyjaśnienia jej przyczyn. Czy ludzie mają in• 

stynkt agresji? Czy normalnego człowieka może sklo• 

nić do zbrodni na przykład oglądanie brutalnych scen 

w telewizji lub w kinie albo łatwa dostępność narzę

dzi śmierci? Czy społeczeństwo, szkoła lub rod~ice 

przeciwdziałają agresji? Jeżeli tak, to w jaki sposob? 

Są to niezwykle ważne pytania psychologii społeczneJ. 

Nie trzeba dodawać, że nie znamy wszystkich od~o· 

wiedzi. Niektóre jednak są nam znane. Mamy nadzie· 

· • 
· · ka staną 

Ję, ze pod koniec tego rozdziału pewne zJawts 

się bardziej zrozumiałe. 

C_Z_Y_M-"-J_ES_T_A=-=G=R=ES~JA::...:..__ ___ ~ 

W 
nie agrł· 

edług psychologów społecznych zachowa t·zycz· 

s 
· bólu 1 

ywne polega na dążeniu do wywołania as(f• 

nego lub psychicznego. Nie należy mylić t~g~ \at 
tyw , . 

ienta 

noscią, choć wielu ludzi bez zastanow 



~esywnymi", jeżeli upominają się O swo

wa iJUl]a, piszą Ii_sty do pras?', skarż~c s~ę na rzeczywi

je pra „,virnagmowaną mespraw1edhwość, albo są 
Jub ,,. J • • " p d b . 

stll._ tkoWO „pr~eboJo~• . ~ o m~ za agresywną 

w)'Jąoł zeństwie seksistowskim moze zostać uznana 
sp ee . 

w . która po prostu wyraza swoją opinię albo 

kobieta, . . . 
. . e inicJatywę I zaprasza męzczyznę na obiad. 

rzeJilluJ . d fi . . 
P ujemy ściśleJszą e micJę: agresja oznacza za-

pr_oponne działanie w celu sprawienia drugiemu czło
ril~er:i przykrości lub bólu. Działanie to może być 
wie 

O 
e lub werbalne, skuteczne lub nieskuteczne 

fizYCZD . . ' 
W dalszym ciągu pozostaJe agresją. Jeżeli ktoś 

Jecz b lk d . 
Ci w głowę ute ą o piwa, a ty uchylasz się 

rzuca 
. b telka nie trafia, to czyn ten pozostaje aktem agre-
1 u . . z 
.. Decyduje bowiem sam zamiar. godnie z tym kry-

SJ'· .. k' . h 
·urn kiedy pIJany ierowca mec cący potrąci cię na 

ten , . h . b dz' 
eiściu dla p1eszyc , me ę ie to akt agresji, choć 

prz ~ d ' . k b · . · 
może spowo owac w1ę sze o razema mż rzucona 

w ciebie butelka. 
Warto zwrócić uwagę na rozróżnienie pomiędzy 

agresją wrogą _a instrumental~~ (B~rk?witz, 1993). 

Agresja wroga Jest aktem agresJi wynikaJącym z uczuć 

gniewu i podejmowanym w celu zadania bólu lub cier

pienia. W agresji i~strumentalnej ~ie ma _natomiast 

bezpośredniego zamiaru skrzywdzenia drugiego czło

wieka, lecz jego cierpienie ułatwia osiągnięcie innego 

celu. W zawodowym futbolu obrońca zazwyczaj robi 

wszystko, co możliwe, aby zatrzymać przeciwnika 

i odebrać mu piłkę. Często wiąże się to z celowym za

dawaniem bólu, jeżeli w ten sposób można odsunąć 

przeciwnika od gry i przejąć piłkę. Jest to agresja in

strumentalna. Czasami jednak zawodnik, zdenerwowa

ny nieczystą grą przeciwnika, fauluje go, choć wcale 

nie ułatwia to zdobycia piłki. 

Czy agresja jest wrodzona czy wyuczona 

Od wieków naukowcy, filozofowie i inni myśliciele 

zastanawiają się nad potencjałem agresji. Niektórzy 

uważają, że agresja jest wrodzoną, instynktowną cechą 

człowieka. Inni z przekonaniem argumentują, że za

chowań agresywnych trzeba się nauczyć (Baron, Ri

chardson, 1994; Berkowitz, 1993; Geen, 1998). Filo

zof polityczny Thomas Hobbes w swoim klasycznym 

dziele lewiatan, opublikowanym po raz pierwszy 

~ I 65 i roku, wyrażał pogląd, że istoty ludzkie w sta

nie naturalnym są okrutne i dopiero narzucenie im 

praw i porządku społecznego może powściągnąć natu

ralny instynkt agresji. Sto lat później Jean Jacques Ro

usseau twierdził coś przeciwnego. Jak pisał w 1762 

r~ku,_ ludzie są „szlachetnym dzikusami" - stworze

n,an,, z natury łagodnymi, które przychodzą na świat 
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w restrykcyjnym społeczeństwie zmuszającym ich do 

wrogości i agresji. 

Pesymistyczny punkt widzenia Hobbesa rozwinął 

w XX wieku Zygmunt Freud ( I 995a). Zgodnie z jego 

teorią ludzie rodzą się z instynktem życia, który nazy

wał erosem, i równie silnym instynktem śmierci, któ

ry określał mianem tanatos. O instynkcie śmierci pi

sał następująco : ,,[ ... ] poza popędem do zachowania 

żywej substancji i łączenia jej w coraz większe całości 

musi istnieć przeciwstawny mu popęd, który dąży do 

rozkładania tych jednostek i sprowadzania do pierwot

nego, nieograniczonego stanu" (s. I 00). Freud uważał, 

że agresywna energia musi znaleźć jakieś ujście, 

w przeciwnym razie będzie się wyładowywać, powo

dując chorobę. Pogląd Freuda można najlepiej scha

rakteryzować jako „teorię hydrauliczną" w analogii do 

wzrostu ciśnienia wody w kotle: jeżeli energia nie zo

stanie uwolniona, nastąpi jakiś rodzaj eksplozji. 

Zdaniem Freuda społeczeństwo odgrywa istotną 

rolę w regulowaniu tych instynktów i pomaga ludziom 

je sublimować, czyli przekształcać energię w zachowa

nia akceptowane lub użyteczne. Freud twierdził na 

przykład, że energia, która umożliwia twórczość arty

styczną albo wynalazki techniczne, stanowi sublima

cję energii agresywnej (lub seksualnej). 

Czy agresja jest instynktowna, 
sytuacyjna czy opcjonalna 

Jakkolwiek bardzo elegancka, teoria 

Freuda nigdy nie została potwier

dzona naukowo, między innymi dla

tego, że eksperymenty z udziałem 

ludzi mające na celu zbadanie wy

różnionych przez niego czynników 

byłyby trudne bądź nieetyczne. 

W związku z tym większość wiedzy 

o agresji u człowieka pochodzi z ob

serwacji lub z eksperymentów na in

nych gatunkach. W takich badaniach 

wychodzi się z założenia, że jeśli 

u zwierząt niższych nie wykazano 

ścisłego zaprogramowania pewnych 

zachowań agresywnych uważanych 

za instynktowne, to tym bardziej 

agresja nie jest ściśle zaprogramo

wana u człowieka. Zastanówmy się 

choćby nad powszechnymi przeko

naniami na temat psów i kotów. 

Większość ludzi sądzi, że koty in

stynktownie polują na szczury. Bio

log Zing Yang Kuo ( 1961) próbował 

Agresja 

Zamierzone działanie 

w celu sprawienia 

komuś przykrości lub 
bólu. 

Agresja wroga 

Agresja wynikająca 
z uczuć gniewu 

i zmierzająca do zadania 
bólu. 

Agresja instrumentalna 

Agresja służąca jako 

środek do osiągnięcia 

celu innego niż samo 
wywoływanie bólu. 

Eros 

Instynkt życia w teorii 
Freuda. 

Tanatos 

Według Freuda 

instynktowny pęd ku 

śmierci powodujący 

działania agresywne. 
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. tym celu . . rowadztł w 

udowodnić że to Jest mit. Przep · ednej klatce 
' h wywał w J le prosty eksperyment: wyc O 

• okazało? Kot wca_ 
młodego kota ze szczurem. Co s~ę z nim zaprzyjaźnił. 
nie atakował szczura, ~ na~~t ~ięł . nie tępił innych 
Co więcej mając okazJę, me sciga a~i . ograniczało 
szczurów,' zatem łagodne zachowanie mteło uogólnio-

. 0 ale zos a się tylko do jednego znaJomeg • których kot 
ne na inne szczury, . . ł 

, • · ·e w1dz1a • Nieludzkość człowieka nigdy wczesmeJ nt kspery-
wobec człowieka powo- Ten sympatyczn~ e k do-
duje niezliczone cierpie- ment nie dostarcza Jedna 
nia. wodu że zachowania agre~ywne 

RoeERr BuRNs, ' k e świadczy nl·e są instyn town , . ozn· a Man Was Made to Mourn 
tylko o tym, że agresJę m 

, . . , . d · m z wczesnego powstrzymac dz1ęk1 doswta czemo b z 
. . . dz' . d zwierzę dorasta e okresu zycia. A co się ieJe, g Y . , zas 

kontaktu z innymi zwierzętami? Czy będzie wowc . 
, . d gresii czy tez przejawiać normalne skłonnosci o a ~ , 

nie? Inny badacz wykazał, że s:zczury wycho~ane 
w izolacji ( czyli bez żadnych doświadczeń walki) ata
kują obcego szczura umieszczonego w ich klatce. Co 
więcei, zachowuJ·ą się zgodnie z tym samym wzorcem 

~ · , · · do-groźby i ataku co szczury maJące wczesmeJsze . 
świadczenia (Eibl-Eibesfeldt, 1963). Zatem na;"et Je
śli agresywne zachowania można zmodyfikowac prz~z 
doświadczenie Uak w eksperymencie Kuo), to wyda Je 
się, że agresji nie trzeba się uczyć. . . 

Z wszystkich tych obserwacji nie wynika Jednak: ze 
agresja jest instynktowna. Aby dojść do takiego wmos
ku, musielibyśmy znaleźć dowody samoistnej, we
wnętrznej stymulacji organizmu do walki (Scott, 1958). 
W drugim, opisanym wyżej eksperymencie ze szczu
rem wychowywanym w izolacji bodziec pochodził 
z zewnątrz - gotowość do walki wywoływał widok 
drugiego szczura. Scott stwierdził zatem, że wrodzona 
potrzeba walki nie istnieje. Zwierzę żyjące w warun
kach, w których nie ma okazji do walki, nie doświad
cza upośledzenia fizycznego bądź psychicznego wsku
tek nieokazywania agresji. 

W dalszej dyskusji argument ten znajdował zarów
no zwolenników, jak i przeciwników. Pogląd Scotta 
zakwestionował laureat Nagrody Nobla etolog Konrad 
Lorenz ( 1966), który obserwował zachowanie pielę
gnic - bardzo agresywnych ryb tropikalnych. Samce 
pielęgnic atakują się nawzajem, wyznaczając w ten 
sposób swoje terytorium i broniąc go. W środowisku 
naturalnym nie atakują samic własnego gatunku ani 
samców należących do innych gatunków ryb - wal
czą ze sobą wyłącznie samce pielęgnic. Co się stanie 
gdy w akwarium pozostawi się tylko jednego samca' 
pozbawiając go właściwego celu ataku? Będzie 0~ 

wówczas atakował samce innych gatunków, na które 

----, . eJ· nie zwracał uwagi. Co WiPc . . wczesnt . . " eJ, gd . sunie się samce wszystkich inn y ~ 
num u · 1 · Ych ak tny samiec pie ęgnicy zacznie po galu \ 
sarno ć i zabijać samice. PeWnyłll nk6, 
atakowa , , . . k c>, . 

P wszecbnosc zJawis a agresji Wś . "'Iii o . . ~dk 
d . przypuszczeme, ze agresywność . ręg0"· bu z1 . . . Jest l\'c• 

lucJ· i ułatwiaJącym przetrwanie (L , Oli, ewo , . b d ore orh,. 
993) Jednoczesme a acze podkreśl . , ScL ·•q 1 . . . , . a.Ją, . 11~1,. 

zystkich orgamzmow mozna dost ~e ni (, u~ . ~~ - ~ 
chanizrnY hamujące a~esJę ~-sytuacjach, Silne ~,1 
korzystne. Nawet~ naJb~rdz1eJ drapieżnychgdy iesi , 
gresia J. est strategią opCJonalną - może . gatunk ·½ a ~ d , . . się u· o~ 

1 b nie. Zależy to o wczesmeJszych doś,,,. Ja% .. 
u d 'l k vviadci. I~ 
ł znych oraz o szczego nego ontekstu en s"' ee . . d SPOłe l'IJ. w którym znajduJe się any osobnik. czne~o. 

Agresja a kultura 

Większość psyc~ol?gów społ~cznych zgadza si 
glądem, że agresJa Jest strategią opcjonalną. C t: ~ ~ 
u człowieka ze względu na złożoność i ważn . ~ _w,ęc~-

ik. . osc Inter,1. cji społecznych czynn 1 sytuacyJne odgrywa· . <I.I· 
.. · , . . HJes1r,. większą rolę mz u orgamzmow mzszych (B .... o: 

1973; Berkowitz, 1968, 1993; Lysak, Rule a
0
nd

Ura 
. k. dz ,ob~ 1989). Ludzie wy azuJą wro oną skłonność d · 

k . tak' ( o rea20, 
"".~a n~ prow~. aCJę ~ iem ~erkowitz, 1993). Uj;w. 
meme się agresji zalezy od złozonych powiązań . 

dz . kł , . . ponui· dzy wro onymi s onnosciami, różnorodnosci 
ak "h . h ' k ą 111, uczonych re CJl amuJącyc 1 onkretnymi uwarunk· 

waniami społecznymi. Wiadomo na przykład, że llie: 
gatunków zwierząt, począwszy od owadów i skończyw. 
szy na małpach, zazwyczaj atakuje intruzów na swo~ 
terytorium, jednak nie możemy tylko na tej podsta~ii 
zgodzić się z popularną teorią o istnieniu u cz!owiela 
podobnego programu genetycznego służącego obroni1 
terytorium i wywołującego agresję w odpowiedzi na 

pewne bodźce. Wiele dowodów potwierdza natomi~ 
pogląd psychologów społecznych, że wrodzone wzorci 
zachowania są u człowieka elastyczne i poddają się naj

różniejszym modyfikacjom. Badania międzykulturo~1 

wykazują, że ludzkie kultury bardzo się różnią~-~ 
mem agresywności. Historię Europy można w!asc11111 

streścić jako historię ciągłych wielkich ~ojen, na'.: 
miast niektóre plemiona „prymitywne", Ja~ .L:~ 
z i~~yjskiego stanu Sikkim, ~ig~~j~ z Afryki ~; i hJ!· 

WeJ i Arapesze z Nowej Gwme1, zyJą w pokoJ _ aif 
.. . . nu,rn1e fłi monu, a akty agresji zdarzają się tam mez 

ko (Baron, Richardson, 1994), 

. . ; ~u1111~ 
Agresja wśród Irokezów W obręhH: d<1n~.1 ,

1
\

111
1111 

, , . •. •~lll ll~ zmiany warunkow społecznych 11111,111 l , , . 



a 

~ienie się zachowań agresywnych. Na 
k,wnaP · k ·rr k · A P'łn · 

wJ)1J · ad przed wie am~ o ~z~ w ~e~ce o ocneJ 

pfZ?'ld okoju jako narod my~hwych 1 me napadali na 

i)'b W P • ona. W XVII wieku handel wymienny 
pleJJll ' ł . dn k 

inJl~byszami z Europ~. zmus~ dJe. a Irokezów do 

z P , dniej rywalizacJt z sąsia uJącym plemieniem 
.,,,osre . kt , h , , 

i,e„r , 
0 

skóry zwierzęce, oryc wartosc gwałtow-
}łuronoW . . . b ł trzy , . 
. wzrosła, pomewąz moz~ła y ~ o mac za me 

nie rzemysłowe. Nastąpi a sena potyczek z Huro-
.. ,.,,obY p . I k . 1· . 
.,. r . i w krótkim czasie ro ez1 sta 1 się walecznymi 

n~ wnikami. Trudno byłoby argumentować, że ich 

wo~o tkowa waleczność była skutkiem niekontrolowa

wYJ: agresywnych instynktów, wydaje się niemal pew

nyc . agresywność spowodowały zmiany społeczne, 
;~;odu których nasiliła się rywalizacja (Hunt, 1940). 

A resja a kultura honoru Nawet w naszym społe-

!ństwie występują uderzające różnice regionalne, 
cz h . . 
•eśli chodzi o zac owama agresywne 1 rodzaj zdarzeń 

~ołujących p~em~c. Na p~kład ~i~hard Nisbett 

(1993) wykazał, ze hczba zaboJstw wsrod mężczyzn 

rasy białej pochodzących z Południa jest znacznie 

większa niż wśród mężczyzn rasy białej pochodzących 

z Północy, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Dotyczy 

to jednak wyłącznie zabójstw w wyniku konfliktu. 

w badaniach Nisbetta Południowcy nie opowiadali się 

za przemocą bardziej niż mieszkańcy Północy, jeżeli 

pytania sondażu sformułowano ogólnie. Byli nato

miast bardziej skłonni usprawiedliwiać przemoc 

w obronie własnej i w odpowiedzi na obrazę. Uzyska

ne wyniki sugerują, że „kultura honoru" zależy od 

szczególnych warunków ekonomicznych i wykonywa

nej pracy. Odnosi się to między innymi do dawnych 

społeczności pasterskich na Południu, gdzie koniecz

nością była obrona stada przed rabusiami. 

Kontynuując swoje badania, Nisbett i współpra

cownicy (Cohen i in., 1996) wykonali serię ekspery

mentów, w których udowodnili, że normy charaktery

styczne dla „kultury honoru" przejawiają się w ele

mentach poznawczych, emocjach, zachowaniach i re

akcjach fizjologicznych współczesnych białych męż

czyzn z Południa studiujących w University of Michi

gan. Eksperymenty polegały na tym, że każdy 

z uczestników „przypadkowo wpadał" na wspólnika 

ekspe~entatora, który obrażał go poniżającym prze

ZWt~k,em. W porównaniu z białymi mężczyznami 

z Połnocy (którzy byli skłonni po prostu zlekceważyć 
obraźl~we słowo) Południowcy częściej uznawali tę 
sytuacJę za zagrożenie dla ich męskiej reputacji, dener

wowali się (na co wskazuje podwyższony poziom kor

(z?lu we krwi), wykazywali większą gotowość fizjo

ogiczną (o czym świadczy wzrost poziomu testoste-
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ronu we krwi) oraz byli bardziej nastawieni poznaw

czo na agresję. Ostatecznie w następstwie incyde~tu 

częściej przejawiali zachowania agresywne, staraJąC 

się okazać swoją przewagę. . , . 

Z powyższych spostrzeżeń można wyc1ągnąc wm~

sek, że choć aspekt instynktowny agresji z pewnością 

występuje u człowieka, agresja nie jest kierowana ~

łącznie instynktem. Mimo że agresywne zachowanta 

wynikają często z faktów sytuacyjnych i społecZ?ych, 
można je również za pomocą czynników sytuacYJnych 

i społecznych modyfikować. Krótko mówiąc, są po

datne na zmiany. 

NEUROLOGICZNE I CHEMICZNE 
UWARUNKOWANIA AGRESJI 

Agresywne zachowania człowieka, jak również zwie

rząt niższych, mają swoje źródło w obszarze kory 

mózgowej zwanym ciałem migdałowatym. Podczas 

stymulacji ciała migdałowatego łagodne zwierzęta 

przejawiają gotowość do ataku, natomiast po zahamo

waniu aktywności nerwowej w tym obszarze groźne 

zwierzęta łagodnieją (Moyer, 1976). I tutaj jednak za

uważalna jest elastyczność: wpływ mechanizmów ner

wowych można modyfikować przez czynniki społecz

ne nie tylko u człowieka. Na przykład podczas stymu

lacji ciała migdałowatego samiec małpy atakuje znaj

dujące się w pobliżu osobniki, które okazują uległość . 

Nawet pod wpływem stymulacji nie atakuje jednak 

osobników o nastawieniu dominującym, lecz ratuje się 

ucieczką. 

Wykazano, że na agresję mają wpływ pewne sub

stancje chemiczne. Na przykład serotonina - substan

cja występująca naturalnie w śródmózgowiu - hamuje 

impulsy agresji. U zwierząt, u których dopływ serotoni

ny został przerwany, często następuje wzrost agresji; 

wyjątkowo niski poziom naturalnie wytwarzanej sero

toniny stwierdzono też u brutalnych 

przestępców (Davidson, Putnam, Lar

son, 2000). Co więcej, w eksperymen

tach laboratoryjnych z udziałem ludzi 

o przeciętnym poziomie agresji zaob

serwowano nasilenie zachowań agre

sywnych przy zakłóceniach naturalne

go wydzielania serotoniny (Bjork i in., 

1999). 
Zbyt niski poziom serotoniny 

może powodować wzrost agresji, lecz 

taki sam skutek wywołuje zbyt wyso

ki poziom męskiego hormonu płcio

wego testosteronu. Po wstrzyknięciu 

Ciało migdałowate 

Obszar kory mózgowej 
związany z przejawami 

agresji . 

Serotonina 

Związek chemiczny 
występujący w mózgu, 

hamujący agresywne 
impulsy. 

Testosteron 

Hormon związany 
z agresją. 
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. t wały się bar-
testosteronu zwierzęta laboratoryJne s a 

1 
yni-

dziej agresywne (Moyer, 1983). Porównywa ~e w stP-
ki . . k · m naturalme wy -.: uzyskano tez u człow1e a: poz1o b 

. . , • , skarżonych o ru-
puJącego testosteronu u w1ęzmow o . . . 

. . wyzszy mz 
talne przestępstwa okazał się znaczme . ia 
u więźniów, którzy popełnili przest~st,w~ b~z :zy\_ 
przemocy. Podczas odbywania kary w1ęzmowi_e wył 

, · · ł ah regu a-
szym poziomem testosteronu częsc1eJ am . 
min więzienny, zwłaszcza w sytuacjach otwarteJ kon
frontacji (Dabbs i in., 1995; Dabbs i in., 1988). Mł~~ 
dzi przestępcy mają wyższy poziom testosteronu mz 
ich rówieśnicy z college'u (Banks, Dabbs, _199~)
Z porównania stowarzyszeń studenckich wymka, ~e 
przeciętnie najwyższy poziom testosteronu ~aJą 
członkowie organizacji ogólnie uważanych za naJba~
dziej hałaśliwe, najmniej odpowiedzialne społeczme 
i najbardziej „prymitywne" (Dabbs, 2000; Dabbs, Har
grove, Heusel, 1996). 

Płeć a agresja 

Jeżeli poziom testosteronu wpływa na agresję, to czy 
mężczyźni są bardziej agresywni od kobiet? Wydaje 
się, że tak. Na podstawie przeglądu badań Eleanor 
Maccoby i Carol Jacklin (1974) wykazały, że chłopcy 
zachowują się bardziej agresywnie niż dziewczęta. Na 
przykład obserwując zabawy dzieci z różnych kultur, 
między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii 
i Etiopii, zauważono u chłopców znacznie więcej nie
związanych z zabawą przypadków popychania, sztur
chania i bicia (Deaux, La France, 1998). 

Badania różnic płciowych są jednak bardziej skom
plikowane, niż się na pozór wydaje. Stwierdzono mię
dzy innymi, że chłopcy okazują agresję bardziej otwar
cie niż dziewczęta ( czyli posługują się przemocą fi
zyczną), natomiast dziewczęta wyrażają agresywne 
uczucia w sposób ukryty- przez plotkowanie, obma
wianie i rozpowszechnianie fałszywych pogłosek 

o osobie, którą chcą skrzywdzić (Coie i in., 1999; Do
dge, Schwartz, 1997; McFadyen-Ketchum i in., 1996). 
Co więcej, z metaanalizy sześćdziesięciu czterech od
rębnych eksperymentów wynika, że chociaż mężczyź
ni są znacznie bardziej agresywni od kobiet w nonnal
nych warunkach, różnice płciowe zmniejszają się 

w następstwie prowokacji (Bettencourt, Miller, 1996). 
Innymi słowy, w codziennych sytuacjach, gdy nie 

dzieje się nic szczególnego, mężczyźni zachowują się 
znacznie agresywniej niż kobiety, lecz pod wpływem 
frustracji lub obrazy kobiety reagują prawie tak samo 
agresywnie jak mężczyźni. Przypuszczalnie mężczyź
ni częściej niż kobiety interpretują niejasne sytuacje 
jako prowokujące i dlatego są bardziej skłonni do 

ywnych reakcji w warunkach, które 
agres . . Ob Il1oż 

mocionalme oboJętne. serwujemy na li~ 
za e :.i , • 1 . to na-
kład u kierowcow: ~1e u męzczyz~ Zdaje si na p~~ 

k ·enie w korku ulicznym za osobistą ob ę llwa-
t WI . , . raz"'·~ 
. gresią. Kobiety na ogoł przyJmują tak· 1: 1 rea 
Je a :.i • ie Zda 8\t, 
ze spokoJem. . , . , l'zenia 

Pomaga to wyJasmc, dlaczego wśród Osób 
wanych za brutalne przestępstwa jest zd are8~ 

· · .. k b. K b. ecyd o. 
więce1 męzczyzn mz o 1et. o 1ety zaZUn, _0\van· 

:., . k - .. .rcza ie 
niaią przestępstwa przeciw o własności (f: ł J Pope!, 

:i dz" ·) · asze oszustwo, kra 1ez , a me czyny z użyciell1 %110 

d)Jk · Prze ' 
(zabójstwo, napa . a mozna wytłumac:n,. niac1 . , . b ~JCter' · 
ce? Czy męzczyzm są z natury ardziej kł ozni. 
agresji fizycznej niż kobiety, czy też nauc~,1?n~i do 

, ? Kr , k , . ~J i się 
kich zach o wan. ot o mow1ąc, czy większ ~-

. l · ł · ą rolę Od grywa bt~ ogi~ czy spo eczne uczeme się? Nie ll1 , 

pewności, są Jednak pewne dowody wskazu· alily 
· l ·· Z ł S Jące znaczenie bto ogn. w aszcza w tanach Zi d na 

. ł ~e noez 
nych ogromne zmiany spo eczne oddziałujące o. 
biety w ciągu ostatnich czterdziestu lat nie sp na ko. 

owodo. 
wały wzrostu brutalnych przestępstw popem· 

• , • • 1anycn 
przez kobiety w porownamu z męzczyznami. W 
czywistości dane liczbowe wskazują, że wśród k rzb_e. 

. . k . . , 'd o iet 
nastąpił znacznie w1ę szy mz wsro mężczyzn wzr 

b . . cw·1 OSI 
przestępstw ez uzyc1a przemocy 1 son, Herrnstein 
1985), I 

I znów niekoniecznie wskazuje to na mniejszą agre. 
sywność kobiet niż mężczyzn, ale raczej na mniejszą 
skłonność do zachowań agresywnych w warunkacn 
braku prowokacji. Ponadto kobiety, które dopuszczają 
się otwartej agresji, mają zwykle większe niż mężczyż. 
ni poczucie winy lub lęku z powodu swojego czynu 

(Eagly, Steffen, 1986). 

Jaką rolę odgrywa kultura Różnice płciowe w prze

jawach agresji wydają się niezależne od kultury. W jed

nym z badań młodzież z jedenastu różnych krajów, 
głównie europejskich i azjatyckich, miała przeczytai 
opowiadania, w których pojawiał się konflikt pomiędzy 
ludźmi, a następnie dopisać własne zakończenie tyco 
historii (Archer, McDaniel, 1995). W każdym zjedena: 
stu krajów chłopcy częściej niż dziewczęta umieszczali 

w swoich zakończeniach sceny przemocy. . 
Z tych danych można wysnuć wniosek, że organi· 

zmy mężczyzn i kobiet różnią się pod wzgi~dern b; 
chemicznym, lecz różnice te nie są jedynymi ~~~ej 
nami obserwowanych zjawisk. Choć w ob:ę?ie Jeżstl 
kultury mężczyźni konsekwentnie przejawi~Ją w\vi 
poziom agresji niż kobiety, sama kultura tez ~~ . No-

k. . b' Australii I 1e znaczeme. Na przykład ko 1ety z .. 111ęz· 
wej Zelandii okazały się bardzie agresywne niz 

czyźni ze Szwecji i Korei. 
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rrzeJJlOC w intymnych związkach Musimy -----------~~~___:_~~ 
, . , agę na wresz- m . . 

·e zwrocie uw ogromną różnicę po · d meJ 0strożni niż normalnie (MacDonald Zanna 
ci d h d · mię zy F , , 
płciami, g Y _c ~ zi ~ P1:2~moc wobec partnera w in- ł o~g, 1996). Na tym jednak nie kończy się jego dzia-

iyrnnyrn związb · k b?srod wszystkich brutalnych ~me. Alkohol najwyraźniej zakłóca normalne mecha-

estępstw wo ee O iet w roku 2000 okol 22 mzmy przetwarzania informacii (Bushman, 1993, 
prz ·1· · h rtn ° pro- 1997 B J 

t Popełni 11c pa erzy natom1·ast tylk 3 .. ;_ ushman, Cooper, 1990). Oznacza to, z·e ludz1'e 
cen ' 0 procent 
brutalnych przestępfstwJ ~obec mężczyzn ich partnerki P_IJam zwykle reagują na fakty najbardziej rzucające 

n r.S. Department o ustice, 2000). Mężowi . się w oczy, pomijają natomiast subtelności kontekstu 
l v . . d . . . . k . e znaczme sp ł 

, ie•1 mor uią zony mz ob1ety sw · h 0_ ecznego. Przybliża to następu1iący obrazek z co-
częsc J ~8 ku , , o1c mężów. Na ~ 

Pr7\/kład w 199 ro sposrod 3419 kobiet za d dziennego życia: gdy jesteś trzeźwy i ktoś nastąpi ci 
'"1 h z· dn mor 0 - na no · · 

wanych w_ Stanac Je oczonych 32 procent zginęło . gę, przyJmuJesz, że zrobił to niechcący, lecz gdy 

z rąk męza, kochanka, byłego męża lub byłe k się ~pijesz, nie dostrzegasz szczegółów sytuacji i re-

chanka. Dla połyró_whnamb· a tylko 4 procent zabójst!omę~: aguJesz tak, jakby cię celowo nadepnął. Ze złości mo-

czyzn dokona _ie o ecne lub byłe partnerki. Szoku- żesz go popchnąć (zwłaszcza gdy jesteś mężczyzną). 

jąca liczba kobie~ zamordowanych przez partnerów Przytoczyliśmy typowy przykład sytuacji niejasnej, 

wywołała następujący komentarz pewnego wysok· którą mężczyźni często interpretują jako prowokację 

ik łu 'b d · . iego - szczególnie pod wpływem alkoholu. Rzec7VWiście 
urzędn a s z y z r~wia: ,,Kobiety boją się wycho- ~; ·· 
dzić z domu, lecz moze raczej powinny bać się w . statystyki sądowe potwierdzają, że większość osób 

pozostawać" (Goode, 2000, s. Fl). mm skazanych za zabójstwa, napady i inne czyny z uży-
dku d ciem przemocy w chwili popełnienia przestępstwa 

I w tym wypa ane liczbowe nie świadczą była pijana (Henneberg, 2001 ). Ponadto w kontrolowa-

o tym, że teStosteron jeSt jedynym powodem tej różni- nych eksperymentach laboratoryjnych udowodniono, 

cy. Tak złożone zjawisko ma z pewnością więcej niż że po nadużyciu alkoholu ludzie reagują gwałtowniej 

jedną prostą przyczynę. Różnica płciowa ujawniająca na prowokację niż ci, którzy wypili niewielką ilość 

się w liczbie zabójStw w intymnych związkach praw- alkoholu lub nie pili wcale (Bushman, 1993; Lipsey 

dopodobnie częściowo sprowadza się do poziomu te- i in., 1997; Taylor, Leonard, 1983). 

stosteronu. Ponadto przynajmniej częściowo może 

mieć podłoże społeczne - odzwierciedlać przekona

nia seksistowskiego społeczeństwa uzasadniające we

dług niektórych mężczyzn ich przewagę i władzę nad 

kobietami (Eisenstat, Bancroft, 1999). W każdym ra

zie nawet gdy przyczyna jest częściowo biologiczna, 

nie usprawiedliwia to brutalnych zachowań ani nie 

oznacza, że nie da się ich zmienić przez interwencję 

społeczną, o czym się wkrótce przekonamy. 

Alkohol a agresja 

Studenci, którzy lubią się zabawić, z pewnością zauwa

żyli, że alkohol spożywany w towarzystwie działa jak 

smar, zmniejszając opory wobec zachowań potępianych 

przez społeczeństwo, takich jak akty agresji (Desmond, 

1987; Taylor, Leonard, 1983). Związek pomiędzy alko

holem a zachowaniami agresywnymi jest dobrze znany 

naukowcom i występuje nawet u ludzi, którzy nie zo

stali sprowokowani ani nie mają skłonności do agresji 

na trzeźwo (Bailey, Taylor, 1991; Bushman, Cooper, 

!990; White, 1997; Yudko i in., 1997). W ten sposób 

można wyjaśnić, dlaczego bójki wybuchają często 

w barach i w nocnych klubach, a przemoc w rodzinie 

ZWykle idzie w parze z pijaństwem. 
Dlaczego alkohol nasila przejawy agresji? Często 

rozluźnia hamulce społeczne, sprawia, że stajemy się 

Ból, niewygoda a agresja 

Kiedy zwierzę czuje ból i nie może uciec, prawie za

wsze atakuje. Dotyczy to szczurów, myszy, chomików, 

lisów, małp, raków, ślimaków, szopów, aligatorów 

i mnóstwa innych gatunków (Azrin, 1967; Hutchinson, 

1983). W takich warunkach zwierzęta atakują przed

stawicieli własnego gatunku, obcych gatunków lub 

wszystko, co znajduje się w polu widzenia, na przy

kład pluszowe zabawki i piłeczki tenisowe. Czy są

dzisz, że to samo można powiedzieć o człowieku? Po 

chwili zastanowienia dojdziesz do wniosku, że chyba 

tak. Większość z nas poznała uczucie irytacji, jakie 

wzbudza nieoczekiwany ostry ból (np. kiedy uderzy

my się młotkiem w palec), który sprawia, że chcemy 

wyładować złość na najbliższym dostępnym celu. 

W serii eksperymentów wykazano, że studenci, którzy 

doznali bólu wskutek zanurzenia dłoni w lodowatej 

wodzie, znacznie częściej zachowywali się agresywnie 

wobec kolegów (Berkowitz, 1983). 
Na tej podstawie wielu teoretyków wysuwało przy

puszczenia, że inne formy fizycznego dyskomfortu, 

jak gorąco, wilgoć, zanieczyszczenie powietrza i nie

przyjemne zapachy obniżają próg agresywności (Stoff, 

Cairns, 1997). Na przełomie lat sześćdziesiątych i sie

demdziesiątych XX wieku, gdy napięcia w Stanach 
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Zjednoczonych rosły wskutek wojny w Wietnamie 
i niesprawiedliwości rasowej, przywódcy państwowi 
obawiali się „długiego, gorącego Iata". Sformułowanie 
to oznaczało lęk przed letnimi upałami, które mogły 
doprowadzić do groźnego wyładowania utrzymują
cych się napięć. Obawy okazały się uzasadnione. Ana
liza zaburzeń społecznych w siedemdziesięciu dzie
więciu miastach w latach 1967-1971 świadczy o tym, 
że do zamieszek dochodziło znacznie częściej w gorą
ce niż w chłodne dni (Carlsmith, Anderson, 1979) 
(zob. ryc. 12.1). Podobnie w największych miastach 
amerykańskich, od Houston w Teksasie po Des Mo
ines w Iowa, prawdopodobieństwo brutalnych prze
stępstw wzrasta tym bardziej, im bardziej gorąco jest 
w danym dniu (Anderson, Anderson, 1984; Harries, 
Stadler, 1988). 

Jak zdążyliśmy się przekonać, należy być ostroż
nym, interpretując zdarzenia, które zaobserwowano 
w środowisku naturalnym, poza laboratorium. Być 
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Rycina~ 
Długie, gorące I at0 
Wysoka ternp eratu 
p~awdopodobieńs~: b.vięlcs 
ma gwałtownych . \\)s1, •. ~ 
nych aktów agr ~alllies~1~1e. 

esJ1. ~ i in 
(Według Carlsmith Ą • 

, nderso 
n, 1979) 

może poczujesz w sobie żyłkę naukowca kt' 
d d 

. . ' oraskio · 
cię na przykła o postawiema pytania, ery n1 

agresji pow~d~je ~am~ tem~eratura czy raczej r:0
.st 

w gorący dzi~n więceJ_ ludzi ~chodzi z domu (i 'ze 
szkadza sobie nawzaJem) mz w dzień chłod prze. 

k d · dz" , ny lub 
deszczowy. S ą mamy wie iec, czy agresię 

lk 
. k ~ powo. 

duje gorąco czy ty o zwię szona częstość interak „ 

. , , . d I CJ1? 
Możemy przemesc tę sytuacJę o aboratorium • · 

• , I to 
bardzo łatwo. W Jednym z eksperymentów stude . 

I
. , . h DCI 

wykonywa i ten sam test w roznyc Warunkach· n· · Ie-
którzy praco~ali ~ ?o1?ie~zczen~u. o normalnej tempe. 
raturze pokoJoweJ, mm zas w mieJscu, gdzie tempera. 
tura wynosiła ponad 30° C (Griffitt, Veitch, 1971). Stu
denci w przegrzanym pomieszczeniu nie tylko przy. 
znawali się do odczuwania nasilonej agresji, ale rów
nież odnosili się mniej przyjaźnie do nieznajomego, 
który zadawał im pytania. Podobne wyniki uzyskało 
wielu innych badaczy (Anderson, Anderson, Deuser, 
1996; Rule, Taylor, Dobbs, 1987). 

Spróbuj! 
r 

Gorąco, wilgoć i agresja -
Kiedy następnym razem znajdziesz się w korku ulicz
nym, spróbuj wykonać proste, naturalistyczne powtó
rzenie eksperymentu Kenricka i MacFarlane'a (1986). 
Postaw następującą hipotezę: im bardziej gorąco 

i wilgotno, tym większa agresja. 

• Oceń poziom agresji (w postaci naciskania klakso

nów). 

• Oceń temperaturę i wilgotność w tym dniu. , 
• Zrób to samo jeszcze dwa lub trzy razy, gdy znow 

utkniesz w korku. 

· ·1got· 
Czy dostrzegasz związek pomiędzy gorącem I WI 

nością a naciskaniem klaksonów? 
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O zależnośc~ pomiędzy go:ącem a agresją przeko-

. nas także mne obserwacJe w warunkach natu 
1 

rioJąh Nie tylko brutalne przestępstwa zdarzaią . ra -

11yc · 1 • . hł dn :., się czę

, . . w gorące ata mz w c o e (Anderson B h 

scieJ 997) 1 . ' us -
Groom, I , a e nawet na boisku beisbol 

man, , , d . . . , , ~ owym 

co i wrogosc z ają się 1sc w parze w rozg 

gor: pierwszoligowych odnotowano zn~cznie w:JW~ 

kaci. kiedy temperatura przekraczała 300 c (R ./ęceJ 
fao 1, . 88) W . , e11man, 

Larrick, Fem, 19. . pustynnym m1escie Phoenix 

Iicy Arizony, kierowcy samochodów bez klimaty ~ 
sto . . . k . kl k za 

cji częściej nacis ajkąl. a son~ w korkach ulicznych 

·z· kierowcy aut z imatyzacją (Kenrick MacFa 1 _ 
111 , • • , r a 

ne, }986). Zobacz cwiczeme Spróbuj! na stronie 330. 

sYTUACJE SPOŁECZNE A AGRESJA 

Mówiliśmy już, jak wpływają na poziom agresji sub

stancje fizjologiczne, alkohol i nieprzyjemne doświad

czenia (np. ból). A~esję mogą również wywoływ
ać 

nieprzyjemne sytuacje społeczne. Wyobraź sobie, że 

twój przyjaciel Sam odwozi cię na lotnisko, skąd masz 

polecieć do domu na wakacje. Sam zabiera cię trochę 

później, niż chciałbyś, drwi z twoich widocznych obaw 

i zapewnia, że dobrze zna drogę i że dotrze na miejsce 

pół godziny przez czasem. W połowie drogi stajecie 

w gigantycznym korku. Sam zapewnia, że jest jeszcze 

mnóstwo czasu, lecz tym razem z mniejszym przeko

naniem. Po kilku minutach czujesz, że pocą ci się dło

nie. Otwierasz drzwi samochodu, aby zobaczyć, co się 

dzieje przed wami: żaden samochód się nie porusza, 

jak tylko możesz sięgnąć wzrokiem. Siadasz z powro

tem, trzaskasz drzwiami i patrzysz na Sama. Ten 

uśmiecha się dobrodusznie i pyta: ,,Skąd mogłem wie

dzieć, że będzie taki korek?". Czy powinien już być 

gotowy na odparcie ciosu? 

Frustracja a agresja 

Jak pokazuje ta zbyt dobrze wszystkim znana historia, 

nieprzyjemne doświadczenia frustracji są główną przy

czyną agresji. Frustracja występuje wtedy, gdy poja

wiają się przeszkody na drodze do oczekiwanego celu 

lub nagrody. Każdy z nas doświadcza od czasu do cza

su pewnego poziomu frustracji; trudno byłoby przeżyć 

choćby tydzień, w ogóle jej nie doznając. Badania na

ukowe wykazały, że doświadczenie frustracji może 

powodować nasilenie agresywnych zachowań. Te~

dencję tę opisuje teoria frustracji-agresji, zgodme 

2 którą dostrzeganie trudności w dojściu do c~lu 

Z~i<tksza prawdopodobieństwo reagowania agresJą: 

Nie oznacza to jednak, że frustracja zawsze prowadzi 

do agresji, często jednak tak się dzieje, zwłaszcza kie

dy ~stracja jest doświadczeniem zdecydowanie nie

przyJemnym. 

W klasycznym eksperymencie Rogera Barkera, Ta

mary Dem bo i Kurta Lewina ( 1941) małe dzieci zapro

wadzono do pomieszczenia pełnego atrakcyjnych za

bawek, których nie można było wziąć do ręki, bo znaj

dowały się za metalową kratą. Po długim czekaniu 

wreszcie udostępniono dzieciom zabawki. W warun

kach kontrolnych innej grupie dzieci od razu dano za

bawki, nie wywołując wcześniejszej frustracji. Te 

dzieci bawiły się wesoło, natomiast grupa, która prze

żyła frustrację, przejawiała zachowania skrajnie de

strukcyjne. Wiele dzieci rozbijało zabawki, rzucało 

nimi o ścianę, deptało itd. 

Różne rzeczy mogą nasilać frustrację, a tym samym 

zwiększać prawdopodobieństwo w
ystąpienia jakiejś 

formy agresji. Jednym z takich czynników jest bli

skość celu lub przedmiotu pożądania. Im bliższy cel, 

tym większe oczekiwanie przyjemności, która została 

odsunięta; im większe oczekiwanie, tym bardziej 

prawdopodobna agresja. Udowodniono to w pewnym 

eksperymencie w warunkach naturalnych (Harris, 

1974). Wspólnik eksperymentatora wpychał się do 

kolejki ludzi czekających w różnych miejscach: po bi

lety do kina, przed zatłoczoną restauracją albo do kasy 

w supermarkecie. W niektórych przypadkach wchodził 

przed drugą osobę w kolejce, w innych przed dwuna

stą. Wyniki były jednoznaczne: ludzie stojący za intru

zem reagowali znacznie agresywniej, gdy ten zajmo

wał drugie miejsce. 

Silniejszą agresję wywołuje też
 frustracja nieocze

kiwana (Kulik, Brown, 1979). Eksperymentatorzy za

trudnili studentów, którzy mieli telefonować do nie

znajomych osób i prosić o darowiznę na cele społecz

ne. Studenci pracowali w systemie prowizyjnym -

z każdego uzyskanego dolara otrzymywali niewielki 

procent. Niektórych nastawiono na oczekiwanie duże-

go powodzenia w zbiórce pieniędzy, inni zaś spodzie

wali się znacznie mniejszych zysków. Eksperyment 

był zorganizowany w ten sposób, że żaden z potencjal

nych darczyńców nie zgodził się 

ofiarować pieniędzy. Co się wtedy 

działo? Studenci, którzy mieli duże 

oczekiwania, przejawiali większą 

agresję słowną wobec swoich roz

mówców telefonicznych, odzywali 

się ostrzej i z większą siłą odkładali 

słuchawkę niż studenci ze skrom

niejszymi oczekiwaniami. 

Teoria frustracji-agresji 

Pogląd, zgodnie 

z którym frustracja -
spostrzeżenie 

przeszkody w dążen iu 

do celu - zwiększa 

prawdopodobieństwo 

agresywnych reakcji. 

Jak już mówiliśmy, frustracja nie zawsze powoduje 

agresję. Zdaje się raczej wywoływać gniew lub roz-

• 
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drażnienie, które mogą się przerodzić w agresję, jeżeli 
będą do niej skłaniać inne aspekty sytuacji (Berkowitz, 
l978, 1988, 1989, 1993; Gustafson, 1989). Jakie inne 
aspekty mamy na myśli? z pewnością należy do nic~ 
postura i siła winnego frustracji , jak również możh
wość odwetu z jego strony. Niewątpliwie łatwiej jest 
rzucić słuchawkę po rozmowie z niedoszłym darczyń
cą, od którego dzieli nas wiele kilometrów i który nie 
ma pojęcia, kto do niego dzwonił, niż wyładować swój 
gniew na kimś, kto okazał się środowym obrońcą Green 
Bay Packers i spojrzał ci prosto w twarz. Gdy frustra
cja jest zrozumiała, uzasadniona i niezawiniona, skłon
ność do agresji maleje. Na przykład, kiedy w jednym 
z badań wspólnik eksperymentatora „niechcący" unie
możliwił rozwiązanie problemu członkom swojego 
zespołu, ponieważ jego słuchawki przestały działać, 
doznanie frustracji nie przyczyniło się do wymiernego 
wzrostu poziomu agresji (Burnstein, Worchel, 1962). 

Należy sprecyzować, że frustracja nie jest tym sa
mym co deprywacja. Dzieci, które po prostu nie mają 
zabawek, nie wykazują wzmożonej agresji. W opisa
nym wcześniej eksperymencie pojawiła się frustracja 
i agresja, gdyż dzieci mogły liczyć na dostęp do zaba
wek, a ich racjonalne oczekiwanie napotkało przeszko
dę. Przyczyną destrukcyjnych zachowań była właśnie 
owa przeszkoda. 

W tym kontekście pastor Jesse Jackson (1981) bar
dzo trafnie podsumował, że zamieszki rasowe w latach 
1967-1968 wystąpiły ze względu na rosnące oczeki
wania, którym towarzyszyła niewystarczająca pomoc 
społeczna ze strony państwa. Krótko mówiąc, Jackson 
uważał, że niespełnione oczekiwania w dużym stopniu 
przyczyniły się do frustracji i agresji uczestników za
mieszek. Podobne obserwacje poczynił psychiatra Je-

Nic bardziej kosztowne
go i bardziej jałowego 
niż zemsta. 

W1NsroN CHURCHILL 

rome Frank ( 1978), który za
uważył, że wydarzenia przybra
ły wówczas najdramatyczniej
szy charakter wcale nie na ob-
szarach największego ubóstwa, 

ale w Los Angeles i w Detroit, gdzie Murzyni bynaj
mniej nie mieli tak źle jak w większości wielkich ośrod
ków miejskich. Chodzi o to, że buntownicy oceniali 
swoje położenie jako złe w porównaniu z sytuacją bia
łych i w odniesieniu do korzystnych zmian, jakich mie
li prawo się spodziewać. Powodem agresji nie jest więc 
deprywacja, lecz wzg l ę dna dep r y w ac j a, czyli 
poczucie jednostki lub grupy, że otrzymuje mniej, niż 
się jej należy, mniej, niż się spodziewała, lub mniej, niż 
otrzymują ludzie do niej podobni. 

Analogiczne zjawisko wystąpiło we wschodniej 
Europie w 1991 roku, gdy potężny bunt przeciwko 
Związkowi Radzieckiemu wybuchnął dopiero po pew-

nym rozluźnieniu ucisku. W tym sam 
l ły · · · Ylll. du Levi ( J 986), oca a w1ęz1en Oświęci· . chu " 
h k . lll.1a z rtj nawet w obozac oncentracyJnych d ' au\Va. llio 

. l" ' g y Zd Za . nieliczne bunty, ~zm~ca 1 Je nie ci, któ arza1y' ie 
się na samym dnie piekła - cierpill. rzy znajd się 

. , l . , "tce ofia o1va1· cego okrucienstwa- ecz „w1ęzniow· . ry szai . 1 
uprzywilejowani" (s. 203). ie w Jakiś sp eJą, 

osób 

Prowokacja i odwet 

Innym p~~- doś~iadczeniem jest be . 
prowokacJa. Załozmy, ze dorabiasz sob· ~Posred . 

. h b ie, stoJ~· n1a 
i wyda~ąc . am ur~~ry w zatłoczo?_Ylll. barz/ za Iacta, 
masz w1ęceJ pracy rnz zwykle, bo twoi kol · Dz1sia· 

• J ega si i rował i poszedł do domu, a przed ladą usta . ę _rozcho. 
kolejka ZID?awiającyc?. ~al~~c z czasem, :~ię d~ga 
za prędko i strącasz wielki słoJ ogórków kt . acasz siP 

. ' ory rozb·· l na ~odze w momencie, gdy właśnie nadcho .~a się 
,,Ty mezdaro - krzyczy-potrącę ci 10 dola . dzi szer. 
się ~ miotłę i_ ~~taj ten bałag'.111, ty niezguł~~~! ~iel'l 
chwilę zastąpię! Patrzysz na mego i chciałb . cięna 

, dz. . d . ys mu \\il, garnąc, co sąi 1sz o teJ urneJ robocie! .. r 
Agresja często rodzi się z potrzeby odwza· . 

k . . 'ak . Jernn1enia prowo aCJI, J ą Jest agresywne zachowanie d .. 
osoby. _Choć chrześcij~ka zasada ~a~tawiania ~ gi;'. 
go pohczka przemawia do wyobrazm, większoś ' lgi . d . . . . cutizi 
się o meJ me stosuje, o czym świadczą niez1· . . 1c2one 
eksperymenty w laboratonum i w warunkach natu 1. 
nych. Typowy w tej kwestii jest eksperyment Rob~ 
Barona (1988), w którym uczestnicy mieli wymyslić 
reklamę nowego produktu, ocenianą następnie i kryty. 
kowaną przez wspólnika eksperymentatora. W jednej 
wersji krytyka - choć surowa - była przekazywana 
w formie taktownej i uprzejmej (,,Sądzę, że należałoby 
tu wiele poprawić"), w drugiej wersji używano sfonnu
łowań obraźliwych (,,Obawiam się, że nie stać cię na 
oryginalność"). Mając możliwość odwetu, osoby po
traktowane złośliwie korzystały z tej okazji znacznie 
częściej niż osoby poddawane „grzecznej" krytyce. 

Nie zawsze jednak odwzajemniamy prowokację. 
Najpierw zadajemy sobie pytanie, czy sprowokowa~o 
nas celowo. Gdy stwierdzamy, że prowokacja była me· 
zamierzona, większość z nas nie szuka odwetu (Krem:r, 
Stephens, 1983). Zwykle nie odpowiadamy t_eż agresJ~ 
jeżeli istnieją okoliczności łagodzące. Aby Jednak Po'ą 

l. • i te musz wstrzymać agresywną reakcję, oko 1cznosc 1. .. (J hnson Ru e, być znane już w chwili prowokacJI O 
' tatora 

1986). W jednym z badań asystent eksperym_endz·ano 
. , . 'k ' powie 1 

obrazał studentow Połowie uczestni ow •edh· 
wcześniej , że jest ~n zdenerwowany, bo ni_~sprazwt: sw· 

. . h irres ' wie otrzymał złą ocenę z egzammu z c em '. 1 obraził. 
dentów dowiedziała się o tym dopiero, gdy ie 

1 

◄ 
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s Próbuj! 

Obrażanie 

ornnij sobie, kiedy ostatni raz cię obrażono? 
przyp ·p 

Kto cię obrazi . 
• W ·akich okolicznościach? : czt potraktowałeś obrazę osobiście czy nie? 

cy uczestnicy eksperymentu mieli później okazję. 
Ws'l,'fS b. . . . 

. ,. zemścić, wy ieraJąc poziom nieprzyjemnego 
abY si"' . 1· . , 

ł u na jaki chc1e i narazic aroganta. Studenci, któ-
ha as, . ··1 dz . . 

znali okohcznosci ago ące, zamm ich obrażono, 
rzY zPdniei dawkowali hałas. Skąd taka różnica? Gdy 
oszc "" :., . . . . 
nastąpiła obraza, _pomformo~~~i ucz~s1?i~y ekspery-

entu po prostu me traktowah JeJ osobiscie i dlatego nie 
rndczuwali silnej potrzeby odwetu. Tę interpretację po

~ierdzają dowody pobudzenia fizjologicznego: w mo
mencie obrazy tempo pracy serca zwiększało się mniej 

gwałtownie, je;żeli studei:ici zawcz~su "".iedzieli, że asy- . 
stent jest w złym nastroju. Zastanow się nad tym, wy
konując powyższe ćwiczenie Spróbuj! 

Przedmioty związane z agresją jako przyczyny 
agresywnych zachowań 

Pewne bodźce pobudzają nas do agresji. Czy jest moż
liwe, że prawdopodobieństwo agresji zwiększa się pod 
wpływem samej obecności bodźca wyzwalającego 

agresję, czyli przedmiotu kojarzonego z agresywnymi 
reakcjami? 

W klasycznym eksperymencie Leonarda Berkowi
tza i Anthony'ego Le Page'a (1967) u studentów colle-

Rycina 12.2 

Spust może pociągnąć palec 

Bo~źce wyzwalające agresję, takie jak broń, często zwiększają 
poziom agresj i. 

(Według Berkowitz, Le Page, 1967) 

agresja 

• Jak zareagowałeś? 

Jak ma się twoje zachowanie do tego, co właśnie 
skończyłeś czytać? 

ge'u wywoływano uczucie gniewu. Część z nich prze
bywała wówczas w pomieszczeniu, w którym leżała 
broń (rzekomo pozostawiona po wcześniejszym ekspe
rymencie), inni zaś w pomieszczeniu, gdzie broń za
stępował przedmiot neutralny (rakieta do badmintona). 
Następnie uczestnicy eksperymentu mieli okazję zadać 
dornnieman_ wstrząs elektryczny swojemu koledze. 
Ci, którzy wpadali w gniew, gdy w pobliżu znajdował 
się pistolet, wymierzali znacznie silniejsze wstrząsy 
niż ci, u których wywoływano gniew, kiedy patrzyli na 
rakietę (zob. ryc. 12.2). Wynik tego eksperymentu 
powtórzono wielokrotnie w Stanach 
Zjednoczonych i w Europie (Frodi, 
1975; Turner, Leyens, 1992; Turner 
i in., 1977). Uzyskane rezultaty pod
ważają znany pogląd, że „nie broń 
zabija, tylko ludzie", którym często 
posługują się przeciwnicy ogranicze
nia prawa posiadania broni. A jednak 
broń zabija. Jak pisze Leonard Ber
kowitz (1981, s. 2): ,,Rozgniewany 

Bodziec wyzwalający 
agresję 

Przedmiot kojarzony 
z agresywnymi 

reakcjami (np. pistolet), 
którego sama obecność 

może zwiększać 

prawdopodobieństwo 
agresji. 

człowiek może nacisnąć spust pistoletu, jeżeli chce 
użyć przemocy, ale i spust może pociągnąć palec lub 
w inny sposób wywołać agresywne reakcje, jeżeli 

50~--------------~ 

40 1----

30'---
Broń 

w pomieszczeniu 
Rakieta do bad
mintona w po

mieszczeniu 



334 ♦ ROZDZIAŁ 12 -- ------=:_.:__~~~'.:'...:~ --------- k fliktów, naśladując dorosłych i r· ~"'--, h ha on . "dz . . Owie· . człowiek jest gotowy do agresji i nie ma silnyc za - szczególnie kiedy Wł ą, ze agresja jest n sn1kół/i mowań przeciwko takim zachowaniom". N przykład w sportach najbardziej wytnag ~gract{an ' Weźmy jako przykład Seattle w stanie Waszyn~ton ~ego kontaktu (futbol, hokej) zawodnic/Jących b\~· i Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej. Są to pod wiel~- Jący wysoki po~iom_ agr_esji cieszą się częst~:e~a\\ti~: ma względami bliźniacze miasta: mają podobny kh- szą sławą (i maJą n~J~zsze d~~hody), a bar<izte~\1/i\k. mat, podobną liczbę ludności, gospodarkę, zbliżony sywna drużyna częsc1eJ zwyc1ęza. W tych d . J a&re. ogólny poziom przestępczości i zbliżoną liczbę prze- sportu na ogół nie warto być dobrą duszą-~:kdzinach stępstw z użyciem przemocy. Różnią się jednak ~od menedżer baseballu Leo Duroscher: ,,Grze . to ujął dwoma względami: (1) Vancouver surowo ogramcza tył ,,, F kty tw· d czn1 chi cy zostają w e. • a po 1er zają je op. posiadanie broni, a Seattle nie oraz (2) w Seattle notu- W zawodowym hokeju gracze, którzy na" go .0Pinię je się prawie dwa razy więcej zabójstw niż w Vancou- odsyłani na ławkę kar za agresywną grę ~częs~iej ~ verze (Sloan i in., 1988). Czy istnieje związek przy- . 1 · • . z n1ew· czynowy pomiędzy tymi faktami? Nie wiadomo na kimi wyjątkami - strze aJą naJwięcej goli i 2 te\. naJ· więcej pieniędzy_ (McCart,hy, Kell_y, 1 978)a_ra1bi_ają. pewno, jednak opisane wyżej eksperymenty laborato-ryjne przekonująco sugerują, że wszechobecność sportowcy stanow~ą m~d~le r~l d~a dzieci i rnłoctz~:~h bodźców wyzwalających agresję, takich jak broń pal- to być może prze azuJą im, _ze s awa i bogactw ~. na w Stanach Zjednoczonych, nie jest bez znaczenia. w parze ze szczególną agresywnością. 01¾ Przypuszczenia te znaiduJ·ą dodatkowe potwierdze- Ludźmi, których dzieci naśladują najbardz' . ~ ·' · · h dzi Rodz· kt' iei, są nie w międzynarodowym badaniu, w którym wykaza- oczywiscie ic r? c~. . , ice~ orzy doświadczyli no, że liczba zabójstw w różnych złego traktowama w iec~s~iek, mogą uruchamiać Dzieci nigdy za bardzo krajach świata pozostaje w ścis- spiralę przemocy. Rzeczyw1sc1e, o azuje się, że Wśr' nie słuchały starszych, lej korelacji z dostępnością bro- rodziców stosujących przemoc fizyczną jest duży Od ale nigdy nie przestały ni palnei (Archer, Gartner, 1984). cent osób_, które z_ostały skrzywdzone jako dzieci (pSro1•1: ich naśladować. :i 1969 S Na pr7Vkład w1·elka Brytania ver, Dubhn, Loune, ; trauss, Gelles, l 980). Zda. 
)AMES BALDWIN, ~J ' Nobody Knows My Name gdzie obowiązuje zakaz posiada- niem wielu ek~p:rtów dzie~i wykorzy~tywane fizycz. nia broni, ma czterokrotnie nie przez rodz1cow uczą się traktowac przemoc jako mniej mieszkańców niż Stany Zjednoczone, a liczba dopuszczalną metodę wychowawczą. Nie jest to OCZ'f-zabójstw jest szesnaście razy mniejsza. wiście jedyny wniosek, jaki się nasuwa na podstawie W obserwacji na szeroką skalę Archer i współpra- obserwacji agresji w rodzinie. cownicy (Archer, 1994; Archer, McDaniel, 1995) po- Mówiliśmy już, że agresja ma silny składnik wro-lecili nastolatkom z USA i z dziesięciu innych krajów dzony, więc może po prostu agresywnym rodzicom przeczytać opowiadanie o konflikcie między ludźmi rodzą się agresywne dzieci. Skąd wiadomo, Cl.'J działa i wymyślić jego zakończenie. Jaki uzyskali wynik? tutaj naśladowanie? Jak można się domyślić , przeko-Młodzi Amerykanie znacznie częściej niż młodzież nujących dowodów dostarczyły badania laboratoryjne. z innych krajów brali pod uwagę użycie przemocy. Co W serii klasycznych eksperymentów Albert Bandura więcej, rozwiązania siłowe proponowane przez mło- i współpracownicy (Bandura, Ross, Ross, 1961, 196J) dzież amerykańską, znacznie wykazali rolę społecznego uczenia się. Teoria społecznego uczenia się częściej miały związek ze 

Pogląd, że zachowań „śmiercią, strzelaniem i okru-
społecznych (np. agresji) cieństwemi" (Archer, 1994, 
uczymy się przez obserwowanie s. 19). Nasuwa się nieodparty 
i naśladowanie innych. wniosek, że zadawanie śmier-

ci, zwłaszcza przy użyciu broni palnej, jest po prostu 
wpisane w społeczeństwo amerykańskie i dlatego od
grywa istotną rol~_w 0czekiwania_ch i fantazjach mło
dych Amerykanów. · 

Naśladowanie a agresja 

Pobudką do agresji bywa często obecność innych lu
dzi zachowujących się agresywnie. Dotyczy to zwłasz
cza dzieci, które uczą się agresywnego rozwiązywania 

Teoria społecznego uczenia się głosi, że człowiek 
uczy się zachowań społecznych (np. agresji) przez 
obserwowanie i naśladowanie innych. W eksperymen· · · d pia· cie Bandury osoba dorosła miała się znęcac na . 
stikową napełnioną powietrzem lalką Bobo (z rodzaJ~ 
tych, które się odbijają, gdy spadną na ziemię). Doro~: ły mógł zgniatać lalkę dłonią, bić ją drewnianym inio 
k. k • . . , h ł . w Potem dano iem, opac 1 uzywac agresywnyc s o · . ·i . . • · e dz1e-tę lalkę dz1ec1om do zabawy. Okazało się, 2 I· \k( naśladowały agresywne modele i traktowały / ni~ 
w okrutny sposób. W warunkach kontrolnych, g · ·ki, .d . . by dot1'~ . w1 z~ały . agres~wnego zachowam~. oso . L:ih:Il'ki. 
prawie mgdy me pnejawiały agresJt woh1., .. 

1 
:i~'\'· 

Co więcej , dzieci, które wcześniej obs~rw0"'·
1 
y • 
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n 

~ , .. 
konywały te same czynnosc1 1 wypowiadały te 

sj<ó WY sywne słowa co przedtem osoba dorosła. 
e agre · ł · d · 

5arJl . eh nie ogram cza o się o nasladowania, lecz 
,,,. Je z Ol . . B d . 
vvie 'lało nowe formy _agresJ1. a ama te przekonu-
~y~twierdzają tezę, ze agresywn~ zachowanie jest 

1ąco P yuczone w prostym procesie obserwowania 
sto w · · h czę , d wania zachowan mnyc . 

i pasła o 

W środkach masowego przekazu: telewizja 
l'rzelJlOC , 

. gry komputerowe 
J<inO 1 

. 1. amo patrzenie na agresywne zachowanie skła
J~zedzi -:ci do znęcania się nad lalką, to jak może wpły-
n1a i k. h , a nie - na nas wszyst ic - oglądanie przemo-
wac n telewizji? A co z okrutnymi grami, w których 
cy_ w1. uczestniczą w burzeniu miast albo w obcinaniu 
dziec . . 
głóW i kończyn postaciom na ekrame? 

WplyW na dzieci Przec~ętne amerykańskie dziecko 
ogląda telewizję ~rzez dwie do czt~rech godzin dzien
nie (Huston, Wnght, 1996). Zamepokojony ilością 
i siłą wyrazu scen przemocy, na które dzieci patrzą 
w tym czasie, psycholog społeczny Leonard Eron 
przekazał komisji senackiej wyliczenie, zgodnie z któ
rym do chwili ukończenia szkoły podstawowej dziec
ko zobaczy 8 tysięcy morderstw i ponad I 00 tysięcy 
innych aktów przemocy (za: Eron, 2001). Od tego cza
su dane Erona zostały wielokrotnie potwierdzone. 
W dziesiątkach badań (np. Seppa, 1997) stwierdzono, 
że 58 procent wszystkich programów telewizyjnych 
pokazuje przemoc, a spośród nich 78 procent w ogóle 
nie bierze pod uwagę wyrzutów sumienia, potępienia 
ani kary. Prawdę mówiąc, 40 procent brutalnych scen 
przedstawianych w telewizji w jednym roku inicjowa
ły osoby odgrywające role bohaterów lub dostarczają
ce dzieciom innych atrakcyjnych modeli ról (Cantor 
i in., 200 I). 

Czego dzieci się uczą przez oglądanie przemocy 
w telewizji? W licznych badaniach podłużnych stwier
dzono, że im więcej brutalnych scen w telewizji oglą
dały badane osoby w dzieciństwie, tym więcej okazy
wały przemocy w okresie młodzieńczym i we wczes
nej dorosłości (Eron, 1982, 1987; Eron i in., 1996). 
W typowym badaniu tego rodzaju poproszono nasto
latków, aby przypomnieli sobie, jakie programy i jak 
częst0 oglądali w telewizji, będąc dziećmi. Następnie 
bezstronni arbitrzy oceniali poziom przemocy w tych 
P~o~ramach. Wreszcie niezależnie od poprzednich wy
nikow nauczyciele i koledzy szkolni oceniali agresyw
na'' b se adanych nastolatków. Stwierdzono nie tylko 
~soką korelację pomiędzy ilością przemocy ogląda
neJ w telewizji a późniejszą agresywnością widza, ale 
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również kumulowanie się tych wpływów w czasie -
siła korelacji rosła z wiekiem. , . 

Choć powyższe dane przemawiają do wyobraznt, 
nie świadczą jednoznacznie o tym, że dzieci, które 
często oglądają obrazy przemocy, stają się agresywny-
mi nastolatkami. Przede wszystkim możliwe jest zało
żenie, że dzieci przejawiające 

wysoki poziom agresji mają 

wrodzone upodobanie do prze
mocy, które przejawia się zarów
no w brutalnych zachowaniach, 
jak i w wyborze programów te
lewizyjnych. I tym razem trzeba 

Telewizja doprowadziła 
zbrodnię z powrotem do 
domu - tam, gdzie jest 
jej miejsce. 

ALFRED H ITCHCOCK, 1965 

docenić wartość kontrolowanych eksperymentów, któ
re pozwalają odróżnić, co jest przyczyną, a co skut
kiem. Aby stwierdzić, że oglądanie przemocy w tele
wizji rzeczywiście powoduje brutalne zachowania, 
konieczne jest eksperymentalne wykazanie takiej za
leżności. 

Ze względu na znaczenie społeczne tej kwestii pod
dano ją szczegółowym badaniom. Choć wyniki nie są 
całkowicie spójne, przeważająca część eksperymentów 
potwierdziła, że oglądanie przemocy zwiększa często
tliwość agresywnych zachowań u dzieci (zob. m.in. 
przeglądy literatury: Cantor i in., 200 l; Geen, 1994, 
1998; Huesmann, Miller, 1994). Na przykład w jed
nym z pierwszych eksperymentów w tej dziedzinie 
Robert Liebert i Robert Baron ( 1972) pokazywali gru
pie dzieci bardzo brutalny epizod filmu kryminalnego. 
W warunkach kontrolnych podobnej grupie dzieci po
kazywano trwającą równie długo i trzymającą w napię
ciu, lecz pozbawioną brutalności relację z zawodów 
sportowych. Następnie w drugim pomieszczeniu każde
mu dziecku stwarzano okazję do zabawy z innymi 
dziećmi. Dzieci, które obejrzały film kryminalny ze sce
nami przemocy, zachowywały się wobec swoich kole~ 
gów znacznie agresywniej niż te, które obejrzały spra
wozdanie z zawodów sportowych (zob. ryc. 12.3). 

Inny eksperyment, przeprowadzony przez Wendy 
Josephson ( 1987), udowodnił, jak można było oczeki
wać, że oglądanie przemocy w telewizji ma większy 
wpływ na dzieci, które sąjuż w jakiś sposób nastawio
ne na agresję. W tym eksperymencie pokazywano 
chłopcom film kryminalny z brutalnymi scenami lub 
film o kolarstwie, który także trzymał w napięciu, ale 
nie zawierał scen przemocy. Następnie widzowie obu 
filmów rozgrywali mecz hokeja na trawie. Okazało się, 
że film ze scenami przemocy przyczyniał się do wzros
tu agresji w trakcie gry, zwłaszcza u chłopców, którzy 
wcześniej zostali ocenieni przez nauczycieli jako 

skłonni do agresji. Ci gracze znacznie częściej bili in
nych kijami, rozpychali się łokciami i wykrzykiwali 
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6 r---------------i 
Rycina 12.3 
przemoc w telewizji a agresja 

Oglądanie scen przemocy w telew· .. . c1z· . 12.]1 n . zachowarua u 1ec1. as11a 
agr~ 

(Według Liebert, Baron, 1972) • '\ 

-- Chłopcy 
_. Dziewczęta 

Program ze 
scenami przemocy 

Program bez 
scen przemocy 

obraźliwe słowa pod adresem przeciwnika niż gracze, 
którzy obejrzeli wprawdzie ten sam film, ale nie zosta
li uznani za agresywnych albo zostali uznani za agre
sywnych, ale nie oglądali brutalnego filmu. Można od
nieść wrażenie, że przemoc w środkach masowego 
przekazu daje niejako przyzwolenie na agresję. Ekspe
ryment Josephson sugeruje, że młodzież, która nie ma 
skłonności do agresji, nie zawsze daje się pobudzić do 
agresywnych zachowań, a przynajmniej nie wystarcza 
do tego' pokazanie tylko jednego filmu. 

Na to ostatnie stwierdzenie należy zwrócić szcze
gólną uwagę, ponieważ nasuwa się pytanie, czy dzie
ci, które nie przejawiają agresywnych skłonności, 
mogą się stać agresywne, jeżeli będą przez dłuższy 
czas oglądać w nadmiarze filmy ze scenami przemo
cy. Taki właśnie wynik uzyskano w eksperymentach 
terenowych, przeprowadzonych w Belgii pod kierun
kiem J. Philippe'a Leyensa (Leyens i in., 1975; Parke 
i in., 1977). W badaniach tych grupom dzieci pokazy
wano sceny o różnym nasileniu przemocy w okresie 
dłuższym niż typowa sesja w eksperymencie laborato
ryjnym. U znacznej większości dzieci (nawet niemają
cych z natury skłonności do agresji), które przez długi 
czas oglądały bardzo brutalne sceny, zaobserwowano 
większą agresywność niż u dzieci, którym pokazywa
no mniej drastyczne programy. 

Jak już mówiliśmy, przeciętny dwunastolatek obej
rzał w telewizji I 00 tysięcy scen przemocy (Signoriel
li, Gerbner, Morgan, 1995). Podkreślamy ten fakt, bo 
naszym zdaniem do kluczowych czynników wyjaśnia
jących zachowanie dzieci, które mają kontakt z prze
mocą w środkach masowego przekazu, oprócz spo
łecznego uczenia się i naśladowania należy wzbudza
nie schematu pod wpływem zdarzeń poprzedzających. 
Tak jak podsuwanie przed oczy pistoletów i innej bro
ni porozkładanej w domu albo w laboratorium zwięk
sza prawdopodobieństwo agresywnej reakcji na ból 

lub frustrację, tak narażanie dzieci na ni 
k. • • eustai mień przemocy w mie i w telewizii . Acy s1,,. . ~ moze . ·•11-nasilać agresJę. · ro\1/niti 

Udział w brutalnych grach komputer . , ak. ływ owych się wywierac t 1 sam wp na dzieci jak Zdaje 
przemocy w telewizji. W jednym z badań :~1ądanie 
dodatnią korelację pomiędzy zainteresowa~· ter¾n0 
nymi grami a agresywnością i czynami O :~rn b%1. 

l • , , araktl'h. p~~stępc~, ~rzy, czy_m_ za ezn?s_c ta okazała si ··~ 
meJsza u dzieci, ktore JUZ wczesmej miały kl ę s11. 
do agresji (Anderson, Dili, 2000). W inn~ t1110

~ 

wykazano, że zależność ta jest nie tylko korel adaniu 
Udział losowo dobranej próby dzieci w grze k acyJna. 
rowej z brutalnymi scenami miał bezpośredni trnpute. 
miastowy wpływ na ich agresywne myśli i ::~en. 
(ta . ) ZUc1a mze . 

A co z dorosłymi? Do tej pory mówiliśmy O di 
ci~c~ - i nie bez przyczyny._ Dzieci są z definicji b:: 
dzieJ podatne na wpływy - ich postawy i zachowania 
prawie zawsze ulegają wyraźnym zmianom wskutef 
oddziaływania otoczenia. Co więcej, dzieci nie potra
fią tak dobrze jak dorośli odróżniać rzeczywistości od 
fantazji. Jednak wpływ przemocy w środkach maso
wego przekazu na wzrost agresji nie ogranicza się do 
najmłodszych. 

Przemoc w środkach masowego przekazu oddzia~
je również na agresywne zachowania młodzieży i mło
dych dorosłych. W niedawnym badaniu podłużnym 
obserwowano zachowanie ponad siedmiuset rodzin 
w ciągu siedemnastu lat. Wyniki są zaskakujące. 
Stwierdzono istotny związek pomiędzy ilością c~u 
spędzanego przed telewizorem w okresie miodz~e~ 
czym i we wczesnej dorosłości a prawdopo~obien
stwem późniejszych aktów przemocy wobec mnych. 

. . I . . d wykształcenia Związek ten występował meza ezme o . dz· 
rodziców, dochodów rodziny i przemocy w są5ie 



~ .. 'tw' d · 
dto w przec1w1ens 1e o większości ekspe-

. pona . h d . 
rwie, , laboratoryJnyc na agresJą, które ze zrozu-

d~e~;:zględów musiały ~rzyjąć dość łagodne kry

J111ał)' sii (np. zadawame pozornych wstrząsów 
. agre ~ . fi 

tefla cznych albo nękame o iary hałasem), w tym 

etel<t~ _ odbywającym się w rzeczywistym świecie 
dall1u . b ł h . ' 

ba długi czas - mozna y o uc wycie poważne 

i P~e~ agresji, jak napady i rabunki z bronią w ręku 
prz:eJ:on i in., 2002). 
(JoJul 1110c u dorosłych przejawia się często w formie 

prze . , . 
ania w rzeczyw1stosc1 sc_en znanych z fikcyj-

od~powieści. Na przykład kilka lat temu pewien 

nyc_ zyo zna wjechał ciężarówką do zatłoczonego baru 
męzc . . dł k b' · 
w I(illeen w Teksasie, wy~ia z _a my 1 zaczął strze-

, do przypadkowych ?sob. Zamm przybyła policja, 
lac d · ' · d b B ł t . · 

. Pły dwa z1escia wie oso y. y o naJtrag1czniej-
zgtnx · d k h' .. S 

tego rodzaJU wypa e w istom tanów Zjedno-

szy nych. W końcu morderca popełnił samobójstwo. 
czo . ki . k 
policja znalazła u meg~ w . eszem s asowany bilet na 

film Fisher King opowia~Jąc~ o sz~l:ńcu, który w za

tłoczonym lokalu zastrzelił kllkanasc1e osób. 

Czy obejrzenie filmu spowodowało akt przemocy? 

Nie da się tego stwierdzić z całą pewnością. Wiemy 

jednak, że przemoc w środkac~ masowego przekazu 

ma głęboki wpływ na zachowame dorosłych. Kilka lat 

temu David Phillips (1983, 1986) odkrył w wyniku 

szczegółowych analiz statystycznych, że liczba za

bójstw dziennie w Stanach Zjednoczonych prawie za

wsze się zwiększa w tygodniu po ważnym meczu bok

serskim. Ponadto liczba zabójstw rośnie tym bardziej, 

im więcej uwagi media poświęcają walce. Co jeszcze 

ciekawsze, dostrzeżono zależność pomiędzy rasą prze

granego zawodnika a rasą ofiar morderstw popełnia

nych po walce. Gdy przegrywał biały bokser, zwięk

szała się liczba zabójstw białych mężczyzn. Kiedy 

przegrywał Murzyn, ofiarami mordów byli częściej 

Murzyni. Wyjątkowa spójność wyników uzyskanych 

prz~z Phillipsa nie pozwala uznać ich za przypadko

we. Co więcej, znalazły one przekonujące potwierdze

nie w metaanalizie, która wykazała, że w różnych gru

pach wiekowych istnieje wiarygodna zależność pomię

dzy oglądaniem przemocy a antyspołecznymi zacho

waniami telewidzów (Paik, Comstock, 1994 ). Znowu 

jednak nie można traktować tych danych jako dowód, 

~e przemoc w środkach masowego przekazu motywu

Je wszystkich ludzi lub choćby znaczny ich procent do 

posługiwania się przemocą. Nie da się jednak zaprze

czyć, że niektórzy ludzie ulegają takiemu wpływowi, 

co bywa tragiczne w skutkach. 

Znieczulający wpływ telewizyjnej przemocy Wielo

krotne zetknięcie z bolesną rzeczywistością ma zazwy-
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czaj działanie znieczulające wrażliwość. W jedn~ 

z eksperymentów mierzono reakcje fizjologiczne kil

ku młodych ludzi podczas oglądania brutalnej i krw~

wej walki na ringu (Cline, Croft, Courier, l 973). C~, 

którzy na co dzień spędzali_ wiele czasu przed telewi

zorem, patrzyli dość obojętnie na przebieg meczu -

nie wykazywali wyraźnych fizjologicznych objawów 

pobudzenia, lęku czy innych emocji. Przemoc nie wy

wierała na nich głębszego wrażenia. Widzowie, którzy 

stosunkowo rzadko oglądali tele

wizję, doświadczali natomiast 
silnego pobudzenia fizjologicz

nego - przemoc rzeczywiście 

ich poruszała. 
Zaobserwowano również, że 

oglądanie przemocy w telewizji 

stopniowo osłabia reakcję na 

agresję w rzeczywistości (Tho

mas i in., 1977). Uczestnikom 

badania pokazywano film kry

minalny ze scenami przemocy 

Oczyszczoną z bólu 
śmierć pokazuje się 
w porze największej 
oglądalności, aby zaspo
koić prymitywne apety
ty, nie pozostawiając 
niesmaku. Władcy stacji 
telewizyjnych nie po
zwalają brudzić podłogi 

w salonie. 

D ONALD G ODDARD, 1977 

lub trzymający w napięciu, lecz pozbawiony brutalno

ści mecz koszykówki. Po krótkiej przerwie wszyscy 

uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się interakcji dwóch 

przedszkolaków posługujących się werbalną i fizycz

ną agresją. Osoby, które obejrzały kryminał, reagowa

ły mniej emocjonalnie niż te, które obejrzały mecz. 

Wydaje się, że wcześniejsze zetknięcie ze scenami 

przemocy zmniejszało ich wrażliwość na przejawy 

brutalności - zdarzenie, które normalnie powinno 

wywołać zdenerwowanie, było przyjmowane spokoj

nie. Taka psychologiczna ochrona od wzruszeń może 

mieć niezamierzony skutek, jakim jest zobojętnienie 

na los ofiar przemocy lub nawet większa tolerancja 

przemocy jako aspektu życia w nowoczesnym świecie. 

W kolejnym eksperymencie Margaret Thomas (1982) 

znalazła potwierdzenie tego przypuszczenia. Udowod

niła m~anowicie, że studenci, którzy mieli intensywny 

kontak't z obrazami przemocy w telewizji, nie tylko 

wykazywali fizjologiczne objawy większej tolerancji 

przemocy, lecz ponadto skłonni byli wymierzać swo

im kolegom silniejsze wstrząsy elektryczne niż studen

ci z grupy kontrolnej. 

Czy przemoc w środkach masowego przekazu 

wpływa na nasz obraz świata Czy patrząc na te 

wszystkie morderstwa i bójki na telewizyjnym ekranie, 

nie powinienem dojść do wniosku, że lepiej nie wy

chodzić z domu, zwłaszcza po zmroku? Do takich wła

śnie wniosków dochodzi wielu telemanów (Gerbner 

i in. , 2002). Młodzież i dorośli, którzy spędzają wiele 

czasu przed telewizorem (ponad cztery godziny dzien-
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nie), w porównaniu z osobami rzadziej oglądającymi 
telewizję (mniej niż dwie godziny dziennie) wyolbrzy
?1iają zazwyczaj skalę przemocy dokonującej s~ę _po~a 
ich domem. Co więcej, znacznie bardziej obawiają się 
napaści. 

Dlaczego przemoc w środkach masowego przekazu 
wpływa na agresywność widzów Na podstawie do
tychczasowych spostrzeżeń można wyróżnić co naj
mniej pięć rodzajów reakcji, które wyjaśniają, dlacze
go kontakt z przemocą w środkach masowego przeka
zu przyczynia się do wzrostu agresji. 

1. ,,Jeżeli oni mogą, to ja też". Gdy się patrzy, jak po
stacie na ekranie używają przemocy, nabyte wcześ
niej hamulce powstrzymujące agresją ulegają osła
bieniu. 

2. ,,Ach, tak to zrobiłeś!" Oglądanie, w jaki sposób 
telewizyjni bohaterowie posługują się przemocą, 
może wywoływać chęć naśladowania, nasuwać 
myśl, jak byśmy poradzili sobie w podobnej sytua
cji. 

3. ,,Wydaje mi się, że uczucie, którego doświadczam, 
to agresja". Oglądanie scen przemocy może uświa
damiać widzowi uczucie gniewu i skłaniać do agre
sywnych zachowań wskutek wzbudzania schematu 
pod wpływem zdarzeń poprzedzających, o czym 
mówiliśmy w rozdziale 4. Zdarza się, że patrząc na 
przemoc, człowiek interpretuje stan lekkiego roz
drażnienia jako silny gniew, który prowadzi do 
wybuchu agresji. 

4. ,,O, znowu się biją, a co na innym kanale?" Oglą
danie brutalnych scen może przyczyniać się do 
tego, że przestają one wywierać na nas głębsze 
wrażenie i nie wzbudzają litości dla ofiar, co uła
twia nam życie w świecie przemocy, a niekiedy 
również dokonywanie aktów agresji. 

5. ,,Lepiej, gdy ja go dopadnę niż on miałby mnie 
skrzywdzić!" Jeżeli wskutek oglądania telewizji 
świat wydaje mi się niebezpieczny, to jestem bar
dziej skłonny do wrogiej reakcji wobec nieznajo
mego, który zagadnie mnie na ulicy. 

Czy przemoc dobrze się sprzedaje 

Wszyscy wiemy, że przemoc w telewizji cieszy się po
pularnością. Niektórzy skarżą się na ciągłe bijatyki, ale 

Skrypty 
Sposoby zachowań społec~~ych, 
które przejmujemy ze swo1e1 
kultury. 

większość chyba lubi je oglą
dać . Jaki wniosek wyciągają 
stąd twórcy reklam? Czy 
przemoc dobrze się sprzeda
je? Chodzi przecież nie tylko 

O to żeby reklama się podobała _ J. . ' . eJ o celem jest zaprezentowame produktu tak statecz 
cy kupowali go przez dłuższy czas. Czy '_aby Od:_Ylli . , . . kt , kl nie n I tor obawiac, ze me ore re amy wywołu· a e~ .' . . ł . k kr't Ją tak1· s1~ rzeme, ze cz _owie . ~ o ce ~apomina O r e \Vzb , 
nym produkcie? Jezeh potencJalni klienc· _eklani01V~-. b t b . . l nie z a. ta Ją nazwy wyro u, o o eJrzeme reklam . apall\i 
ich do zakupu. y nie sk10ę: k · 01 w pewnym prze onuJącym ekspery . 
Bushman i Angelica Bonacci (2002) wy1?e~c1e Bra~ 

l . . k , . sw1et1 1· ~ gramy te ewtzyJne, tore zawierały sceny a 1 Pto. 
sceny erotyczne lub wyłącznie sceny neut 1Pl'Zenioc~ 

h 
, . . ra ne 11 , 1, dym z tyc programow p0Jaw1ało się dz' : ~ każ, , d . iew1Pc . tycznych reklam. Bezposre mo po pokazi : 1den, . b. . , k. e Wtdz mieh so te przypommec mar 1 oglądanych 01Vie 

i odnaleźć je na zdjęciach półek sklepowyc~roduktów 
dziestu czterech godzinach poproszono ich 1· to d\Vu. 
nie, aby jeszcze raz wymienili marki w~tonicz. 
wcześniej towarów. Osoby, które ogl11dały Ztanych 

. 't rekla w trakcie pokazu neutralnego programu (b tny 
przemocy i scen erotycznych), łatwiej przyp:z _scen 
sobie reklamowane produkty niż osoby, które :;na~ 
ły dwa pozostałe programy. Zależność ta wystf' g ąda. 

, b 'd. k ' . -.:Powala zarowno ezposre mo po po az1e, Jak i dwadzi .. 
dz

. , , . . d . esc1a c~tery g~. my p~znteJ, a ot_Yc~ła I mężczyzn, i ko. 
b1et w roznym wieku. WydaJe się, że przemoc i s ks 
osłabia pamięć widzów. Z ekonomicznego punktu ~v·. 
dzenia korzystniejsze jest więc nadawanie reklam P~
czas programów, w których nie ma scen przemocy. 

Brutalna pornografia a przemoc wobec kobiet 

Szczególnie niepokojącym przejawem agresji w Sta
nach Zjednoczonych jest przemoc w postaci gwałtu. 
stosowana przez niektórych mężczyzn wobec kobiet. 
Według ogólnokrajowych sondaży w ciągu ostatnich 
trzydziestu lat prawie połowa gwałtów lub prób gwał
tu nie stanowiła napaści ze strony nieznajomego, lecz 
przypadki „gwałtu na randce", gdy ofiara była znajo· 
mą albo nawet sympatią gwałciciela. Wiele gwałtów 
na randce zdarza się dlatego, że mężczyźni nie chcą 
przyjąć odmowy. Dlaczego tak się dzieje? . 

Częściowo wyjaśniają to „skrypty seksual~e", kt:~ 
h . . . • d do1rzalo1d ryc młodztez uczy się, dorastaJąc o J • 

płciowej. S~rypty ~zna~zają sposob_y _zachO\va;:: 
łecznych, ktore przeJmUJemy ze swoJeJ kultury. ~ . . . kryp . k l . kt, naJ· e inlodz1~1. me ze s tarni se sua nym1, ore poz , 03 

b.. po\e•',l w naszej kulturze tradycyjna rola ko 1cca =- 113 . ·t [l 
przeciwstawianiu się męskim propozycJoni; 

1
.' nnith. 

męska na wytrwałości i uporze (Check. Ma" . -
1
l\\· 

95) Dhl ·••ll ,1 . 1983; White, Donat, Humphrey, 19 · ' c::- ., 11il\11 
,·•n'ld li\ nym z sondaży przeprowadzonym \\ ~ 
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~ h niemal 95 procent chłopców i 97 A1roł sr ł . . pro-s~ d · ewcząt uzna o, ze męzczyzna powinien z t z1 .. aprze-cell pozycJl seksualnych, gdy kobieta od . , pro . mawia stac .., J. ednak prawie połowa tych samych uc • , ' raie .. , . . . k . . zmow za . dziła, ze odmawiaJąc, ob1eta me zawsze m. . tW1er L h ' . h owi s rze (Monson, ang mnc sen-Rohling, Binderu zcze dz' • 'd • • P, s Z) W latach 1ew1ęc z1es1ątych ubiegłego w• ku zoO . kł 'ły le . ozumienia te s om władze kilku college'• 111epor . .. b ow forrnułowama propozycJ1, . a y sympatyzujące ze 
dobs pafY już na początku znaJomości uzgadniały J. a-so ą . . . . . ' (cie rnają oczek1wama 1 zastrzezema w sferze seksual-

. Biorąc pod uwagę problemy związane ze skrypta-neJ- . . . 1 . d . seksualnymi 1 e~ocJona me estrukcyjne skutki Jlll . ' . • . . orozum1en, mozna zrozum1ec mtencje władz niep · h · tak kr · zelni zalecaJącyc az s aJną ostrożność. Jednak 
~cy społeczni (np. R~iph~, 1994) ostro zaatakowa
li ten projekt, argum~ntuJąc, ze wzbudza niepotrzebne 
1 ki zabija spontamczność uczuć, a zamiast radości 
s~o;kania ?feruje _coś w rodzaju kontraktu u notariu
sza. Stopmowo więc zrezygnowano z tego pomysłu. 

wzrost liczby gwałtów na randce zbiegł się z więk
szą dostępnością czasopism, filmów i kaset przedsta
wiających zachowania seksualne w formie wyrazistej 
i dosłownej. Nie da się zaprzeczyć, że w ostatnich la
tach zwiększyła się w naszym społeczeństwie swobo
da seksualna i tolerancja dla pornografii. Skoro oglą
danie agresji w telewizji i w kinie powoduje wzrost 
agresywności, należałoby się zastanowić, czy ogląda
nie materiałów pornograficznych nie przyczynia się do 
gwałtów na randce. Choć niektórzy samozwańczy 
strażnicy moralności traktują to jako pewnik, badania 
naukowe pozostawiają problem otwarty. Ponieważ 
pornografia jest zagadnieniem ideologicznym, więc 
badania naukowe są często wypaczane lub ignorowa
ne w wirze retoryki. Po przeanalizowaniu dostępnych 
danych komisja prezydencka do spraw obscenów 
i pornografii stwierdziła w 1970 roku, że materiały 
o treści erotycznej same w sobie nie wywierają wpływu 
na przestępstwa seksualne, przemoc wobec kobiet i inne 
czyny antyspołeczne. Jak może jednak pamiętają nasi 
czytelnicy, w rozdziale 2 wspomnieliśmy, że komisja 
P?wołana przez prokuratora generalnego nie zgodziła 
s1ę z wynikami wcześniejszego raportu i ogłosiła, że 
pornografia ma istotny związek z brutalnymi przestęp
stwami wobec kobiet. Która komisja miała rację? 
. Jak się często zdarza w takich motywowanych po

hty~znie dyskusjach, prawda jest bardziej złożona niż 
~nioski obu komisji. Ścisłe badania naukowe wskazu
Ją na ważne rozróżnienie pomiędzy zwykłą a brutalną 
po~ografią. ,,Brutalna pornografia" oznacza, jak łatwo 
tnozna się domyślić, materiały ukazujące przemoc 
Wobec kobiet. 
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W ciągu ostatnich dwudziestu lat jeden z zespołów 
naukowych prowadził wnikliwe badania nad oddzia
ływaniem brutalnej pornografii zarówno w warun
~ac~ naturalnych, jak i laboratoryjnych. Podsumowu
Jąc ich wyniki, można powiedzieć, że kontakt z bru
talną pornografią zwiększa tolerancję dla przemocy 
seksualnej i prawie na pewno jest związany z agre
sywnymi zachowaniami wobec kobiet (Dean, Mala
muth, 1997; Donnerstein, Linz, 1994; Malamuth i in., 
1995). W jednym z eksperymentów (Donnerstein, 
Berkowitz, 1981) wspólniczka eksperymentatora ce
lowo wywoływała gniew u mężczyzn. Następnie 
mężczyźni oglądali jeden z trzech filmów: o treściach 
brutalnych i erotycznych ze sceną gwałtu, o treściach 
czysto erotycznych bez przemocy lub ukazujący prze
moc wobec kobiet bez podłoża seksualnego. Na zakoń
czenie uczestniczyli w pozornie niezwiązanym z filma
mi eksperymencie dotyczącym uczenia się, w którym 
zadawali wstrząsy elektryczne wspólniczce ekspery
mentatora, gdy udzielała błędnej odpowiedzi. Mieli 
przy tym możliwość wyboru siły wstrząsu. (Jak w in
nych eksperymentach z wykorzystaniem tej procedury 
w rzeczywistości nie dochodziło do żadnych wstrzą
sów). Jedynie po obejrzeniu filmu z brutalną pornogra
fią wybierano większe napięcie prądu. W podobnych 
warunkach mężczyźni, którzy oglądali film z brutalną 
pornografią, zadawali silniejsze wstrząsy kobiecie niż 
mężczyźnie (Donnerstein, 1980). Świadczy to o tym, że 
oglądanie przemocy wobec kobiet w wersji pornogra
ficznej powoduje skupianie się agresywnych uczuć na 
kobietach. 

Jeszcze w innym eksperymencie dotyczącym tego 
samego zjawiska studenci oglądali jeden z dwóch fil
mów erotycznych (Malamuth, 1981). Jedna wersja po
kazywała parę dorosłych kochanków uprawiających 
seks, w drugiej wersji mężczyzna gwałcił kobietę. Na
stępnie poproszono widzów, aby opowiedzieli o fanta
zjach seksualnych, jakie nasuwają im się po obejrze
niu filmu. Czego moźna się spodziewać? Mężczyźni, 
którzy widzieli wersję z gwałtem, przedstawiali bar
dziej brutalne fantazje niż ci, którzy oglądali wersję 
z kochającą się parą. Ponadto, tak jak w wypadku in
nych scen przemocy, długotrwały kontakt z obrazami 
przemocy seksualnej wobec kobiet powoduje większą 
tolerancję widzów na tego rodzaju czyny oraz osłabia 
współczucie dla ich ofiar (Linz, Donnerstein, Penrod, 
1984, 1988). Co ciekawe, dotyczy to widzów zarówno 
płci męskiej , jak i żeńskiej. 

Powyższe ustalenia nie oznaczają jeszcze, że oglą
danie filmów pornograficznych bez przemocy pozosta
je bez wpływu na agresywne uczucia wobec kobiet. 
Tutaj dane są niejednoznaczne. Niektórzy badacze nie 
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stwierdzili zależności inni natomiast zaobserwowali 
' słabe oddziaływanie. . . 

Próbując skonkretyzować niejednoznaczne ~iki, 
zespół psychologów przeanalizował dane z trzycJ_zieStll 
badań (metaanaliza - patrz rozdział 2). Wskazu~ą one 
wyraźnie, że kontakt z brutalną pornografią zwiększa 
agresywność wobec kobiet (Allen, D'Alessio, Brezgel, 
1995). Okazało się także, że materiały pornograficzne, 
które nie zawierają przemocy, mają również słaby, lecz 
wymierny wpływ na agresywne zachowania w stos~
ku do kobiet. Aby jeszcze sprawę skomplikować, do~aJ
my, że mężczyźni, którzy oglądali wizerunki nagi~~ 
kobiet nieukazujące zachowań seksualnych, byli mmeJ 
skłonni do przemocy wobec kobiet niż mężczyźni z gru
py kontrolnej. Uwzględniając złożoność danych, moż
na na razie wyciągnąć tylko jeden pewny wniosek: por
nografia ze scenami przemocy stanowi niewątpliwie 
powaźny problem dla naszego społeczeństwa. 

JAK OGRANICZYĆ AGRESJĘ 

„Nie bij brata!" ,,Wyłącz telewizor i idź do swojego 
pokoju!" Chcąc pohamować agresywne zachowania 
dzieci, większość rodziców stosuje jakąś formę kary. 

Każda kara wyrządza 
szkodę, każda kara sama 
w sobie jest złem. 

Niektórzy pozbawiają przywile
jów, inni używają siły, wierząc 
dawnej zasadzie, że bez klapsa 
dziecka się nie wychowa. Czy 

JEREMY BENTHAM, Principles of kary przynoszą oczekiwane 
Marais and Legislation, 1789 skutki? 

Czy karanie agresji powoduje jej ograniczenie 

Karanie jest sprawą złożoną, zwłaszcza gdy chodzi 
o karanie agresji. Z jednej strony, wydaje się logiczne, 
że karanie wszelkich zachowań, w tym agresji, zmniej
sza ich częstotliwość. Z drugiej strony, jeżeli kara 
przybiera formę aktu agresji, to okazuje się, że jej wy
konawca staje się modelem zachowania agresywnego 
i może wzbudzać chęć naśladowania. Jest to zauważal
ne u dzieci. Przekonaliśmy się, że dzieci wychowywa
ne przez karzących, agresywnych rodziców często już 
jako dorośli posługują się przemocą (Vissing i in., 

1991). 
Ponadto, jak mówiliśmy w rozdziale 6, w kilku eks

perymentach z przedszkolakami wykazano, że groźba 
stosunkowo surowej kary za nieposłuszeństwo nie 
czyni go mniej pociągającym. Tymczasem groźba ła
godnej kary - wystarczającej do chwilowego zanie
chania niepożądanej czynności - sprawia, że dziecko 
próbuje uzasadnić swoją rezygnację i w rezultacie 

naJ·e niewłaściwe zachowanie za~ 
uz . 963 J zach 
(Aronson, Carlsm1th, 1 ; Freedman, l %s). ęc~ące 

POWIĄZANIA 

Zapobieganie przemocy szkolnej 

Obserwacje te potwierdził psycholog D 

( 19~ 1_, 1995a, 1_99~b, ~ 996: 19_97) w p~:n~hve_us 
akcJi mterwencyJneJ zmierzaJąceJ do pow trzy rsktej 
przemocy w norweskich szkołach, gdzie s lllania 

. duk „ ł d . zastoso 
Połączeme e acJi z ago nym1 karam1· z . . \\lai 

· 1n1 · 
wy rządu wstrząśniętego trzema samob, . CJa~. 

'l d . k l OJstwa . ofiar przes a o warna przez sz o nych ko leg , ~1 
łania prewencyjne objęły cały kraj. Powag:w dz1a. 
mu uświadamia przykład niedoszłego sarn p~~~le. 
szóstoklasisty Henry'ego. Koledzy Henry'ego 0Jcy, 

. , - 1· b k. ,, ł . o na co 
dz1en nazywa i go „ro a iem , amah mu oł. . 

l. k . żk' dł . ' . OWk1 
zrzuca I s1ą i na po ogę I wysm1ewali, gdy d ' 

· ł · ·1 Wk' Opo. 
wiada n~ pytama nauczyc.1e a... . oncu kilku chłop. 
ców zac_1ągnęło go do _ub1kacJ1 1_ zanurzyło rnu gło
wę w misce klozetowej. Tego dma po lekcjach H 
ry próbował popełnić samobójstwo. Rodzice znat 
li go nieprzytomnego i dopiero wtedy dowiedzie~i 
się, jak go dręczono (Olweus, 1991, s. 413). 

Na prośbę rządu Olweus przeprowadził sondaż 
wśród wszystkich norweskich uczniów w liczbie 90 ty

sięcy. Okazało się, że przemoc wśród uczniów jest 
zjawiskiem poważnym i powszechnym, że nauczy
ciele i rodzice nie bardzo zdają sobie sprawę ze 
szkolnych prześladowań, a nawet gdy o nich wiedzą, 
rzadko interweniują. Rząd przeznaczył fundusze na 
przeprowadzenie we wszystkich szkołach kampanii 
mającej na celu zmianę dynamiki społecznej, która 

sprzyjała podziałom na prześladowców i ofiary. Po 

pierwsze, dla wszystkich zainteresowanych organi· 
zowano spotkania, na których starano się naświetlić 
problem. Rodzicom rozdawano broszury z infonna· 
cjami o objawach, które mogą świadczyć o prześla
dowaniu przez kolegów. Nauczycieli szkolono, pk 
sobie radzić z przemocą. Uczniom wyświetlano fil
my, których treść wzbudzała współczucie dla ofiar 

prześladowania. b. . o ,e-
Po drugie, w klasach dyskutowano, Jak z~p nie 

gać przemocy i jak zbliżyć się do dzieci, ktore .
0 

. . . 'ł N . l ali w tworzeni 
maJą przyJac10 . auczyc1e e pom~g . . bci~i 
zespołów samopomocy i starali się Jak naJ5:,~ któ
reagować na przezwiska i inne przejawy a~re?;pek· 
re mogły przerodzić się w_ prz~śladowai~,aboi:ka są 
torzy sprawdzali, czy stołowk1, toalety 1 

odpowiednio nadzorowane. 



------ , dk' 
'f Z

eci zestaw sro ow wprowadzano w . . 
r . ł , b" zyc1e, 
..,,..;1110 dz1a an zapo 1egawczych przemoc k 

1 dy v~ . sz o -
g ..... xrała. Pracowmcy społeczni interwenio 1. oa u„ b zk I h b" · k, wa 1' 

. ając wo ee s o nyc . za IJa ow łagodnych kar 
uz~ensywną psychoterapią, doradzając rodzicom 
z !11 niektórych wypadkach przenosząc agresywne ' 
a w • a do innej klasy lub szkoły. go 
uczni . . . h 

P dwudziestu m1es1ącac od rozpoczęcia ka _ 
o . dz"ł . mpa 

.. oiweus stw1er 1 , ze przemoc szkolna ogól . 
0u . ł . . me 
z[Jliliejs~ła s~ę o . po ow~ 1 ze popr~wa nastąpiła 
w każdeJ ~pie ~1ekow~J. Ja~ za_uwaza,_ ,,nie da się 
. . uniknąc podeJmowama dztałan przeciwko szk 1_ 
Jt.lZ łu . . , . O 

. przemocy, t macząc się mesw1adomością _ t _ 
oeJ 1 · d d b · · · e 
az wszystko za ezy o o reJ wolt 1 zaangażowania 

:e strony rodziców" ( 1991 , s. 415). 

stosowanie kar wobec ~orosłych sprawców prze-
ocy System prawny memal we wszystkich kultu

:ch przewiduje s_uro~e ka~ zarówno jako restrykcje, 
'ak i w celu przec1wdz1ałarua brutalnym przestępstwom 
J b'. t . ' takim jak za oJstwa, ortury 1 gwałty. Czy zagrożenie 
surową karą powoduje ograniczenie brutalnych prze
stępstw? Czy ludzie, którzy mają zamiar popełnić prze
stępstwo z użyciem przemocy, pomyślą zawczasu: ,,Nie, 
lepiej tego nie zrobię, bo jak mnie złapią, to pójdę na 
wiele lat do więzienia, a może nawet dostanę karę 
śmierci". Wyniki badań naukowych nie dają jedno
znacznej odpowiedzi. Z eksperymentów laboratoryj
nych wynika, że kary rzeczywiście mogą odstraszać 
(Bower, Hilgard, 1981 ), ale tylko wtedy, gdy są speł
nione dwa „idealne warunki": szybkość i nieuchron
ność kary. Kara musi nastąpić nieodwołalnie w krót
kim czasie od popełnienia przestępstwa. W rzeczywi
stości obydwa warunki okazują się bardzo trudne do 
spełnienia, zwłaszcza w rozwiniętych społeczeństwach 
z wysoką stopą przestępczości i powolnym działaniem 
prawa. W większości miast amerykańskich prawdopo
dobieństwo, że człowiek, który popełnia przestępstwo 

AGRESJA ♦ 341 

z . . 
huzyciem przemocy, zostanie aresztowany, przesłu-
~ any, os~dzony i skazany, nie jest zbyt wysokie. 

_gromna hczba procesów sądowych w USA oraz ko
m_eczność zachowania ostrożności w orzekaniu wyro
kow raczej wyklucza szybkość postępowania karnego. 
Zazwyczaj kara opóźnia się o kilka miesięcy albo na
wet l~t. W związku z tym w skomplikowanym świecie 
wymiaru sprawiedliwości surowe kary nie mają na 
ogół działania odstraszającego, jakie można zauważyć 
w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. 

Uwzględniając te fakty, należy przyjąć, że surowe 
kary nie przeciwdziałają popełnianiu brutalnych prze
stępstw. W krajach, w których orzeka się karę śmierci 
za zabójstwo, liczba zabójstw na jednego mieszkańca 
nie jest mniejsza niż gdzie indziej. Również w stanach 
USA, w których zniesiono karę śmierci, nie nastąpił 
wzrost przestępstw zagrożonych karą główną, jak 
przewidywali niektórzy (Archer, Gartner, 1984; Na
thanson, 1987). Ruth Peterson i William Bailey ( 1988) 
badali przestępczość w okresie, gdy kara śmierci 

w całych Stanach Zjednoczonych została zawieszona 
na mocy orzeczenia Sądu Najwyższego, który uznał, 
że jest ona bezcelowym okrucieństwem. Gdy w 1976 
roku Sąd Najwyższy odwołał tę opinię, nie stwierdzo
no, aby powrót do kary śmierci przyczynił się do spad
ku liczby zabójstw. W ciągu ostatnich trzydziestu lat 
liczba zabójstw w Stanach Zjednoczonych wahała się 
od sześciu do dziesięciu przypadków rocznie na 100 
tysięcy mieszkańców (zob. ryc. 12.4). Dane te są 
wstrząsające w porównaniu z innymi wysoko rozwi
niętymi państwami, jak Niemcy, Anglia i Francja, 
gdzie liczba zabójstw pozostaje niezmiennie na pozio
mie niższym niż jedno na l 00 tysięcy osób. Również 
w badaniach National Academy of Sciences (zob. Ber
kowitz, 1993) wykazano, że pewność i nieuchronność 
wymiaru kary znacznie skuteczniej przeciwdziałały 
aktom przemocy niż jej surowość. 

12 ,-------------------------------, 

10 

8 

6 

4 

2 

Rycina 12.4 
Liczba zabójstw w USA w latach 1900-2000 

o L--------~::---::~--:::::::;-:::::;~-:;~---:~:--~;:;. 
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

(National Center for Vital Statistics, 2002) Rok 
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Katharsis a agresja 

· · dynym spo-
Zgodnie z powszechnym przekonamem Je . 

· · t opełme
sobem wyzbycia się agresywnych uczuc JeS P 
nie jakiegoś agresywnego czynu. Przez wiele ~at zal~
cano „wyładowanie emocji". Uważano, ż~ kted~ stę 
złościsz, powinieneś krzyczeć, przeklinać ~ rz~cac t~

lerzami o ścianę. Sądzono, że okazując swóJ gmew, me 
dopuszczasz, aby wymknął się spod kontroli. Te~ tr~
dycyjny pogląd wynika z uproszczonego rozumienia 
psychoanalitycznego pojęcia katharsis (zob. Dolla~d 

Katharsis i in., 1939; Freud, 1995b), kto

Pogląd, że „upuszczanie pary" 
przez agresywne zachowanie, 
obserwowanie agresywnych 
zachowań innych ludzi lub 
fantazje o agresji przeciwdziała 
gromadzeniu się agresywnej 
energii, a tym samym zmniejsza 
prawdopodobieństwo dalszych 
aktów agresji. 

re przeniknęło do potocznego 
myślenia. Jak już mówiliśmy, 
Freud był zwolennikiem „hy
draulicznej" teorii agresyw
nych impulsów. Twierdził, że 
jeśli ludzie nie mają możli
wości wyrażenia agresji w spo
sób stosunkowo bezpieczny, 
to agresywna energia kumu

luje się, wytwarza ciśnienie i szuka ujścia, przybiera
jąc fonnę aktów okrucieństwa lub objawów choroby 
psychicznej. 

Wyniki niektórych badań wskazują, że tłumione 
uczucia rzeczywiście przyczyniają się do różnych cho
rób (Pennebaker, 1990; Pennebaker, Francis, 1996), 
ale to jeszcze nie oznacza, że uwalnianie tych uczuć 
zawsze przynosi korzyści. Freud był błyskotliwym 

Zemsty zakosztowałam 
po raz pierwszy; wyda
wała mi się winem aro
matycznym i krzepią
cym, lecz jej zimny 
i gryzący posmak budził 
we mnie uczucie, jak
bym była otruta. 

CHARLOTTE BRoNrr, Dziwne losy 
Jane Eyre, 1976 

(przeł. Teresa Świderska) 

i głębokim myślicielem wystrze
gającym się banałów i uprosz
czeń. Niestety, teorię katharsis 
sprowadzono do tego, że dzieci 
trzeba uczyć wyzwalania gnie
wu. Panuje przekonanie, że 

„upust pary" nie tylko poprawia 
samopoczucie, ale również za
pobiega aktom niszczącej prze
mocy. Czy potwierdza się to 
w badaniach naukowych? 

Wpływ aktów agresji na późniejszą agresywność 

Doświadczając frustracji i gniewu, często doznajemy 
ulgi, kiedy krzyczymy, przeklinamy albo nawet kogoś 
uderzymy. Czy takie zachowanie zmniejsza potrzebę 
dalszej agresji? Czy na przykład rywalizacja w sporcie 
jest bezpiecznym ujściem dla agresywnych impulsów 
(Menninger, 1948)? Ogólnie można powiedzieć, że 
nie, a właściwie jest całkiem przeciwnie (Patterson, 

1974). 
Arthur Patterson (1974) mierzył poziom wrogości 

wśród zawodników drużyny futbolowej ze szkoły 

· 'h d'' ~ średniej, badaJąc_ 1c ty z1en_ p~ed rozpocz . 
nu piłkarskiego 1 po tygodniu Jego trwan· ęc1eni se 

d . 'J . la j . ?o. 
łoby być praw ą, ze s1 na rywahzacja i · esli nr 

b . ku łu . d agres,.,.,. lą 
chowania na 01s s zą re ukcji napi . J -vne ' 

. .. ęc1a w ?.a 
nego hamowamem agresJt, to u piłkarzy . YlvQi · 

. . d , tr k . Poz10 ą, 
gości pow1men spa ac w a cie trwania ni 11 . . . sezon to. 
czasem się okazało, ze uczucia wrogości u. 1'y"' znacz ·,1, 

nasiliły. ąco sie 
A co z oglądaniem agresywnych sport, ' . ow?c 

maga ono powstrzymac agresję? Hipotez · 'l..y Po. 

dzał kanadyjski psycholog sportu, mier} tę sprał\, . 
'dz, , I . ąc Po . 

wrogości u w1 ow szczego me agresywne· 21% 

keja (Russell, 1983). W trakcie meczu wi~ gry_w ho. 
. . . . zowie 

wali się coraz agresywmeJSI, osiągając pod k . s~. 
. . , . k , oniec b 

dzo wysoki poz10m wrogosc1, tory wracał d ar. 
sprzed meczu dopiero kilka godzin po zak 

0
. norrnl 

b oncze . 
gry. Podo~ne efekty zRao se

1
rw
1 

Sowa~o u kibiców fut~1u 

lu i zapasow (Anns, usse , andtlands, 1979. 0-

scombe, Wann, 1992; Goldstein, Anns, 1971 ). Ta~ran. 
udział w agresywnych grach sportowych, tak . JaK 
oglądanie również nasila agresywne zachowani 

I 
icn 

. b , d . a. Za 
pytajmy wreszcie, czy ezposre ma agresja skier · 

, , dł . tr . owa. 
na na . zr~ ~ ~1ewu(G pow

1 
s
99

zym
8 

GU Je dalszą agresję 
Oka~Je się: ~e me , een, ; e~n, Quanty, 1977)· 
W w1ększosc1 badan uzyskano taki sam skutek · k: 

. . . . , Ja I 

wywiera oglądame przemocy: popełmeme aktu ao 
sji zwiększa skłonność do dalszych agresywnych 

0
;;: 

chowań. Na przykład w eksperymencie Russella Gee

na i współpracowników (Geen, Stonner, Shope, 1975/ 

studentów college'u podzielono na pary, przy czvm 
w każdej parze znalazł się wspólnik eksperymen~to
rów. Najpierw człowiek ten doprowadzał partnera do 
gniewu. W tej fazie - obejmującej wymianę poglądów 

na różne tematy - student otrzymywał lekki wstrząs 
elektryczny, gdy rozmówca nie zgadzał się z jego opi

nią. Następnie, w eksperymencie poświęconym rzeko
mo oddziaływaniu kary na proces uczenia się, stud~n1 

odgrywał rolę nauczyciela, a wspólnik eksperymentato
ra był jego uczniem. Przy pierwszym zadaniu polecono 

niektórym studentom, aby swojemu uczniowi zadawali 
wstrząs elektryczny za każdym razem, gdy ten się po

myli. Inni studenci mieli tylko notować błędy. W dru· 

gim zadaniu już wszyscy studenci mogli stosowac 

wstrząsy. Gdyby działał efekt katharsis, należalob) 
oczekiwać, że studenci, którzy wcześniej zada,, Jh 

wstrząsy wspólnikowi eksperymentatora, pow_inni 23 

drugim razem stosować je rzadziej i z mniejsz,1 si lą. kJ· 

nak tak nie było: ci, którzy już wcześniej poslug."rah i l~ 

wstrząsami, okazywali wręcz nasilenie agrcsJI, ni:i}ll 

okazję do zaatakowania przeciwnika. . 
To samo zjawisko obserwujemy poza laborawn

111
'.~ 

• ' 1 ·1~!:11 

w rzeczywistym świecie. Wykazano, ze Pl · 



~ zwykle pojawiają się następne (Eb-

9greSJ1 puncan, Konecni, 19? 5). Zgromadzone dowo

bese~, otwierdzają zatem hipotezy katharsis. 
dY nie p 

rtn 

. . 01.e ofiary własnej agresji Gdy ktoś nas 
..,1n1a , . b . 

OD" . upust wrogosc1 wo ee mego zdaje się po-
n1ewa, . . . 

rozg , odprężeme 1 poprawę samopoczucia. Nie na-
dowac . , 1 . 

wo . d ak myhc epszego samopoczucia z opanowa-
;,v Je n ł . k . 

1e..,1 gości. U cz owie a agresja zależy nie tylko 
• mwro ł 'k 

nie . ia _ od tego, co cz owie czuje - ale rów-
d nap1ęc , . 

o_ . d tego, co mysh. . 
[llez o . . t . 
Wyobraź sobie, ze uczes mczysz w opisanych przed 

.1 eksperymentach. Gdy zadasz komuś dornnie

chWI ~strząs elektryczny albo okażesz swoją wrogość 
manY . drug·m 'd . . 
b temu szefowi, za l r_~zem_ przyj _z~e c1 to ła-
Y . . Pierwszy wybuch agresji moze zmniejszać zaha-

iw1eJ, . . b 
ania przed kolejnymi wy uchami. W pewnym 

[JlOW . • d . 
ie zatem agresja Jest uzasa mona, bo dzięki niej 

sens , . , . Gł ' 
tatwiej reagowac_ na_ przec1wnos~1. . owny nurt badań 

nad tym zaga?m_emem wyka~Je Jednak, że otwarty 

akt agresji zm1ema ~asze emo~~~• po~odując nasilenie 

wrogości wobe_c ?b1ektu ~gr~sJi i zwiększając prawdo-

odobieństwo JeJ ponowiema. 
p Czy to co czytasz, wydaje ci się znajome? Powinno. 

Jak mówiliśmy w rozdziale 6, wyrządzenie komuś 

krzyWdy uruchamia procesy poznawcze, których celem 

jest usprawiedli~enie włas~ego o~~ieństwa. Gdy 

skrzyWdzisz drugiego człowieka, dosw1adczasz dyso

nansu poznawczego. Myśl „Skrzywdziłem Charliego" 

nie zgadza się z przeświadczeniem „Jestem przyzwo

itym i rozumnym człowiekiem". Aby zredukować dy

sonans, trzeba przekonanać samego siebie, że właściwie 

nie uczyniliśmy nic złego. Można do tego dojść, lekce

ważąc zalety Charliego i podkreślając jego wady, wma

wiając sobie, że Charlie jest złym człowiekiem, które

mu należy się kara. Bywa to niełatwe, zwłaszcza gdy 

ofiarą naszej agresji padła niewinna osoba. Uczestnicy 

eksperymentów opisanych w rozdziale 6 (Davis, Jones, 

1960; Glass, 1964) wyrządzali fizyczną lub psychiczną 

krzywdę niewinnym ludziom, którym nie mieli nic do 

zarzucenia, a później wmawiali sobie, że są to ludzie 

antypatyczni, którzy zasługują na nieprzyjazne trakto

wanie. Rzeczywiście powodowało to redukcję dyso

nansu, a ponadto stanowiło uzasadnienie dalszej agre

sji, bo gdy już uda się znaleźć w kimś negatywne ce

chy, to w przyszłości łatwiej jest znowu go skrzywdzić. 

Co się natomiast dzieje, gdy ofiara nie jest całkiem 

n!e~inna? Na przykład, gdy naraziła ci się w jakiś spo

sob 1 dlatego chcesz się zemścić. Tutaj sytuacja się kom

plikuje i staje się jeszcze bardziej interesująca. Jeden 
2 eksperymentów związanych z tym zagadnieniem 

trwał kilka lat (Kahn, 1966). Młody człowiek podają-
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cy się za laboranta wykonywał pewne badania fizjolo

giczne wśród studentów i pozwalał sobie przy tym na 

nieprzyjemne uwagi wobec nich. W jednej wersji eks

perymentu uczestnicy rozładowywali złość, przekazu-

jąc swoje opinie o laborancie jego pracodawcy, przy 

czym odnosili wrażenie, że mogą przysporzyć mu wie-

lu kłopotów, a nawet pozbawić go pracy. W drugiej 

wersji nie dano im okazji do 
agresji wobec człowieka, który 
wywołał ich gniew. Ci, którzy 
mogli dać wyraz agresji, odczu
wali coraz większą niechęć i wro
gość wobec laboranta w porów
naniu z tymi, którzy musieli po
hamować agresję. Innymi sło-

Podczas wojny państwo 

sankcjonuje zabijanie. 

Po zakończen iu wojny 

zepsucie moralne trwa 

wiele lat. 

ERAZM z RomRoMlu, 1514 

wy, okazanie agresji nie powstrzymuje skłonności do 

agresywnych czynów, a raczej ją nasila - również 

w stosunku do kogoś, kto nie jest całkiem bez winy. 

Wyniki dotychczasowych badań sugerują, że roz

gniewani ludzie często reagują przesadnie. W tym 

wypadku utrata pracy byłaby dla laboranta znacznie 

większą krzywdą niż niezbyt poważna obraza, której 

się dopuścił. Wyolbrzymiona reakcja powoduje dyso

nans na tej samej zasadzie co skrzywdzenie niewinne

go. Gdy istnieje duża rozbieżność pomiędzy tym, co 

ktoś ci zrobił, a twoim odwetem, musisz tę rozbież

ność uzasadnić, doszukując się u ofiary cech godnych 

potępienia. 

Jeżeli nasze rozumowanie jest poprawne, to można 

zrozumieć, dlaczego podczas wojny niewielu spośród 

zwycięzców współczuje ofiarom po stronie przegra

nych. Weźmy na przykład zrzucenie bomb atomowych 

na Hiroszimę i Nagasaki pod koniec drugiej wojny 

światowej. Zginęło wówczas ponad 100 tysięcy cywi

lów, w tym bardzo wiele dzieci, tysiące zostało ciężko 

rannych. Wkrótce po tym zdarzeniu w sondażu prze

prowadzonym wśród Amerykanów mniej niż 5 pro

cent badanych uznało, że nie należało użyć tej broni, 

natomiast 23 procent wyraziło pogląd, że trzeba było 

zastosować ją wielokrotnie, zanim Japończycy się 

poddali. Dlaczego tylu Amerykanów opowiedziało się 

za zabijaniem i okaleczaniem niewinnych ludzi? Na

szym zdaniem w czasie, gdy trwała wojna, Ameryka

nie nabierali coraz gorszych przekonań o Japończy

kach i coraz łatwiej było im się godzić z faktem wy

rządzania im krzywdy. Im większe zadawano im stra

ty, tym bardziej nimi pogardzano, co doprowadziło do 

niekończącej się spirali agresji i jej usprawiedliwień aż 

do chęci przedłużenia wojny, aby można było spowo

dować jeszcze większe zniszczenia. 

Jak to możliwe? Czy Amerykanie są naprawdę bez

litośni i okrutni? Uważamy, że nie. Czytelnik ma teraz 
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n~ędzia, dzięki którym potrafi wytłumaczyć mecha

mzm tego zjawiska. 
Spiralę samousprawiedliwień wspomagało przed

stawianie Japończyków w amerykańskich gaze~ach 

i czasopismach oraz w hollywoodzkich filmac_h Jako 

ludzi przebiegłych, fałszywych, diabolicznych ~ złych 
(zob. rozdział 7). W końcu to oni zaatakowah Pe~rl 

Harbor. Należy zwrócić uwagę, że w kampaniach m

formacyjnych i propagandowych rządu USA negaty':

ne cechy przypisywano Japończykom w ogóle, a me 

tylko ich przywódcom czy żołnierzom. . . 

Oczywiście metody propagandy i szczegóły spirah 

usprawiedliwień będą się różnić w zależności od kon

kretnych faktów i politycznych celów wojny. Parnię~: 

jąc o tym, warto porównać wojnę przeciwko Japonu 

z wojną z Irakiem w 2003 roku. W czasie drugiej woj

ny światowej celem Amerykanów było jak najszybsze 

i najpełniejsze zwycięstwo nad Japończykami. Amery

kańscy przywódcy uważali, że skoro złamanie oporu 

Japończyków wymaga bezlitosnego zbombardowania 

gęsto zaludnionych miast, trzeba to zrobić. Przypo-

mnijmy, że w czasie drugięj wojny 

Lepiej się spierać niż światowej celowe bombardowanie 

się bić. wielkich miast było strategią stoso

W1NsTON CHuRcH1LL, 1954 waną przez obie strony. Ciężkie 

bombardowania z ogromnymi strata

mi ludności cywilnej przeżyły Londyn, Berlin, Tokio, 

Rotterdam i Drezno (Aron, 2002). 

W 2003 roku wytyczonym przez Amerykanów ce

lem nie było podbicie Iraku ani złamanie oporu jego 

narodu, tylko obalenie Saddama Husajna i zlikwido

wanie broni masowego rażenia. W związku z tym 

przywódcom USA zależało na pozyskaniu serc i umy

słów mieszkańców Iraku, aby uznali Amerykanów za 

wyzwolicieli i wspomagali dążenia do ustanowienia 

demokratycznych rządów. Wymagało to wielkich sta-

, aby ograniczyć „dodatkowe strat ,, - -
ran, . • Y (b 
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Wpływ wojny na ogólny poziom agresji 

Wszysc~ wi_emy, ż~ ~-ojna jest pi~kłem, ale . . 

rozciągaJą się daleJ mz pole walki. Woin JeJ sku '-· 
• J a ina t~, 

ny wpływ na agresY\:11_e u~zucia obywateli ogroni, 

cych państw, przycz~maJ~c się do nasilenia w ~alc?ą. 

agresji w społeczenstw1e (Archer, Ga 2a.Jern0. 
. , . rtner eJ 
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dac woJnę na zywo. 

Rycina 12.5 
Wpływ wojny na kraje walczące i kraje żyjące w po

koju 
■ Kraje, w których 

nastąpi/ wzrost 
Bezpośrednio po wojnie w krajach walczących a,;sói.i 

obserwuje się wzrost liczby brutalnych przeSl<:P
1111 

w , . . . . . . w 1n i111(. 

Kraje 
zaangażowane 

Kraje 
niezaangażowane 

■ Kraje, w których 
nastąpn spadek porownamu z kraJam1 mezaangazowanynu · 

Jak można to wytłumaczyć? 

(Według Archer, Gartner, 1976) 
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Przemoc prowadzi do samousprawiedl' . . 
Skoro • • d 1w1ama 

kolei przyczyma się o wzrostu prze , 
0 z . mocy, co c więc począc z naszym poczuciem gn· .,,arnY , · F iewu wo-w · .. nych? z pewnoscią reud nie całkiem . . bec Ii.,. łu . . się myhł 

d 
rnówił, że t miony gmew może być szkodl' ' g y . . . iwy wspominaliśmy . JUZ, ze P?wstrzymywanie siln eh 
Cii wywołuJe czasami chorobę (Penneb yk erno ~ 1 . b • , k a er 1990). C~ na ~zy. z~\ i~, s ?ro ~zymanie emocji n~ 

uwięzi i uJawma~idźe ,ie . Je_st rowme szkodliwe? Wbrew 
rorn odpowie me Jest trudna. pozo .1. . 

Po Pierwsze, moz iwe Jest kontrolowani·e • . gniewu 
rzez aktywne P~';,strzymywa~ie wy~uchu. ,,Aktywne 

P wstrzymywame oznacza uzywame takich pro ty h pO . k 1· . d d . . · s c sposob~w, Ja iczeme _o ziesięcm, zanim się coś 
wie uak podobno radził Thomas Jefferson). Gł b _ po . .. d ęo kie oddech~, zaJęci~ się o . ';rac_ającą uwagę czynno-

ścią (r?z:"iązywame krzyzowki, słuchanie łagodnej 
muzyki, Jazda na rowerze czy nawet zrobienie dobre
go uczynku) są rów_nież dobrymi metodami aktywne
go powstrzymywania wybuchu gniewu. 

Wyładowywanie złości a samoświadomość Oka
zywanie złości nie zawsze służy naszym stosunkom 
z innymi. Jeżeli twój przyjaciel lub małżonek zrobi 
coś, co cię rozgniewa, to powinieneś się starać wyra
zić gniew tak, aby lepiej zrozumieć siebie i dynamikę 
swojego związku. Aby to osiągnąć, musisz jednak 
wyrażać emocje bez agresji i bez poniżania. Możesz to 
uczynić (policzywszy do dziesięciu!), wypowiadając 
się w sposób jasny, spokojny i prosty, ujawniając 
gniew i dokładnie opisując, bez osądzania, jakie za
chowanie przyjaciela lub małżonka ów gniew wywo
łało. Taka wypowiedź prawdopodobnie złagodzi na
pięcie i poprawi twoje samopoczucie. Ponieważ nie 
obrażasz przy tym kogoś, kto cię rozgniewał, twoja re
akcja nie wyzwala procesów poznawczych prowadzą
cych do usprawiedliwiania siebie przez wyśmiewanie 
lub poniżanie bliskiej osoby. Co więcej, okazywanie 
uczuć pomiędzy przyjaciółmi lub znajomymi w spo
sób jasny, otwarty i nieobraźliwy przyczynia się do 
umocnienia przyjaźni i wzajemnego zrozumienia. Wy
daje się to wręcz zbyt proste. Sprawdziliśmy jednak, 
że takie postępowanie jest rozsądnym wyjściem, które 
może dać korzystniejsze wyniki niż krzyk, wyzwiska 
i tłuczenie talerzy z jednej strony, a cierpienie w mil
czeniu, gdy z uśmiechem znosisz ból - z drugiej 
(Aronson, 1999). 

Choć najlepiej jest okazać swój gniew osobie, któ
ra go spowodowała, czasami warto też porozmawiać 
0 swoich uczuciach z kimś innym. Ogólnie, gdy prze-

ftr 
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żywa się stres e · I emoc • i d . . mocJ_ona ny, pomocne bywa ujawnienie 

J rugieJ osobie (Pennebaker 1990). W ekspery-mentach z lud' • k, ' zd . zmi, torzy przeżyli różne traumatyczne 
• arze_ma_, okazało się, że ci, których nakłoniono do 

UJaw~iema szczegółów swoich doświadczeń oraz 
uc~c, _które im towarzyszyły, sześć miesięcy później czuh się zdrowsi . k . 1· . . . 
fi I s arzy I się na mmeJ dolegliwości 1zyczny h · · · kt, . . c . mz c1, orym pozwolono cierpieć w mil-czemu I c1 którzy d · · ·1· • . , . ', wpraw zie UJawn1 1 szczegóły swo-
ich przezyc, ale nie mówili o uczuciach. Korzyści 
z _,,otwarcia się" nie polegają wyłącznie na odreagowa
n'.u emocji, ale przede wszystkim na zrozumieniu sie
bie, co zwykle idzie w parze z ujawnianiem własnych 
uczuć (Pennebaker, 1990). 

Spostrzeżenia te potwierdzono Złość mnie na 
niezależnie w zupełnie innym przyjaciela zdjęła: 
eksperymencie, którego autorami Gdym mu powiedział -
byli Leonard Berkowitz i Bartho- to minęła. 
lomeu Troccoli ( 1990). Młode WILLIMI BLAKE, Zatrute drzewo 
uczestniczki tego badania słu- (przeł. K. Puławski) 
chały, jak inna kobieta opowiada 
o sobie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Połowa z nich 
słuchała tej wypowiedzi z wyprostowaną jedną ręką 
bez podparcia (co było niewygodne, a nawet trochę 
bolesne), reszta zaś podczas słuchania opierała wygod
nie obie ręce na stole. W obu wariantach połowa słu
chaczek miała ocenić swoje uczucia w trakcie słucha
nia rozmowy kwalifikacyjnej. Zgodnie z założeniem 
badaczy procedura ta dostarczała narzędzia do uświa
domienia sobie dyskomfortu i zrozumienia jego przy
czyn. Wyniki były uderzające. Kobiety, które odczu
wały ból i niewygodę podczas słuchania, lecz nie mia
ły okazji zastanowić się nad przyczyną swoich doznań, 
doświadczały najbardziej negatywnych uczuć wobec 
autorki wypowiedzi, okazując wobec niej tym silniej
szą niechęć, im większy dokuczał im dyskomfort. Ko
biety, którym dano możliwość uświadomienia sobie 
. źródeł dyskomfortu, uniknęły niesprawiedliwej suro-
wości. 

Rozbrajanie gniewu przez przepraszanie Jak już 
mówiliśmy, gdy ktoś stał się przyczyną naszej frustra
cji, ale wiemy, że nie mógł on postąpić inaczej, uczu
cie frustracji nie przeradza się ani w gniew, ani w agre
sję. Jednym ze sposobów złagodzenia czyjejś agresji 
jest więc przyznanie się do odpowiedzialności, prze
proszenie i obietnica, że nasz błąd już się nie powtó
rzy. Wyobraź sobie na przykład, że zaprosiłeś dziew
czynę na koncert, który zaczyna się o ósmej wieczo
rem. Umawiasz się, że przyjedziesz po nią o wpół do 
ósmej. Wychodzisz z dornu tak, aby zdążyć, i zauwa
żasz pękniętą oponę w samochodzie. Zanim zmienisz 



~34~6~•~R~O~Z~DZ~I~AŁ~1~2 ____________________ ________ 

koło i dotrzesz na miejsce, koncert będzie już trwał od 
dwudziestu minut. Zastanów się, jak zareaguje dziew
czyna, gdy albo wejdziesz do jej mieszkania z beztro
skim uśmiechem i powiesz: ,,Cześć, ten koncert pew
nie i tak by nas nie zachwycił. Niewielka strata", albo 
przybiegniesz zdyszany, pokażesz brudne ręce i wyja
śnisz, co się stało, powiesz, że wyszedłeś z domu na 
czas, ale złapałeś gumę, serdecznie przeprosisz i za
proponujesz coś w zamian. 

Przypuszczamy, że twoja przyjaciółka byłaby 
skłonna do agresji w pierwszym przypadku, lecz nie 
w drugim, a takie przypuszczenia zostały potwierdzo
ne w licznych eksperymentach (Baron, 1988, 1990; 
Ohbuchi, Sato, 1994; Weiner i in., 1987). Zazwyczaj 
szczere przeprosiny, gdy winowajca brał na siebie peł-

Człowiek musi znaleźć 
sposób rozwiązywania 
wszelkich międzyludz
kich konfliktów bez ze-
msty, agresji i odwetu. 

M ARTIN LUTHER K1NG Jr., 
przemówienie z okazji 

otrzymania Nagrody Nobla, 
1964 

ną odpowiedzialność, skutecz
nie redukowały agresję. 

Mając to na uwadze, Elliot 
Aronson pomyślał, że korzystne 
byłoby wyposażenie samocho
dów w sygnał „przepraszam". 
Wyobraź sobie taką scenę: ru
szasz spod znaku stop i zbyt 
późno się orientujesz, że nie 
miałeś pierwszeństwa przejaz-

du. Co się dzieje? Zwykle kierowca, któremu zajecha
łeś drogę, zaczyna trąbić albo otwiera okno i pokazuje 
ci znany od wieków, niemal uniwersalny znak złości 
i pogardy, wystawiając w górę środkowy palec (Wag
ner, Armstrong, 2003). Ponieważ nikt nie lubi takiego 
traktowania, pewnie poczułbyś pokusę, aby też nacis
nąć klakson. W ten sposób powstaje trudna do opano
wania spirala agresji. Wydaje się, że można byłoby jej 
uniknąć, gdyby oprócz klaksonu (który na całym świe
cie jest najczęściej używanym narzędziem agresji) 
każdy samochód miał zamontowany sygnał „przepra
szam", na przykład w formie chorągiewki z napisem 
,,Przepraszam. Mój błąd", pojawiającej się po naciś
nięciu odpowiedniego przycisku. Dzięki naciśnięciu 
takiego przycisku zaraz po dostrzeżeniu swojego wy
kroczenia w wielu wypadkach udałoby się nam praw
dopodobnie przerwać cykl agresji i odwetu. 

Modelowanie nieagresywnych zachowań Jak już 
mówiliśmy, dzieci stają się bardziej agresywne (wobec 
zabawek lub wobec innych dzieci), gdy widzą, jak 
ktoś zachowuje się agresywnie w podobnej sytuacji. 
Co się stanie, kiedy odwrócimy sytuację i pokażemy 
dzieciom nieagresywne modele - ludzi, którzy spro
wokowani zachowują się w sposób powściągliwy, ra
cjonalny i uprzejmy? Sprawdzano to w kilku ekspery
mentach (Baron, 1972; Donnerstein, Donnerstein, 

1976; Vidyasagar, Mishra, 1993), w których -, 
no sk~t~cznoś~ takich przykładów._ Dzieci prz; kaza. 
się naJp1erw meagresywnym r~akCJom na prowo: d~~ 
Później , gdy same znalazły się w podobnym ac!ę. . d . . d . d ły Połoz niu, znaczme rza z1eJ o powia a agresją niż d . e_-
które nie widziały nieagresywnych modeli. ziec1, 

Nabywanie umiejętności komunikacji i rozw· 
wania problemów Nie da się przejść przez ży ~ązy. . , . d d . cie __ a czasem nawet przezyc Je nego ma - bez dośw· 
czenia frustracji, rozdrażnienia, gniewu lub konfli~ad. 
Odczuwanie gniewu jest częścią naszej natury, prob:u. 
mem staje się dopiero wyrażanie gniewu środka e~ 
przemocy. Nie rodzimy się bowiem z umiejętnoś:1 

wyrażania gniewu i irytacji w sposób konstruktywnią 
pozbawiony agresji i nieszkodliwy. W zasadzie at~ 
wydaje się niemal naturalną reakcJą, gdy odczuwamy 
gniew. W większości społeczeństw to właśnie ludzie 
niemający odpowiednich umiejętności społecznych 
najchętniej rozwiązują konflikty interpersonalne przy 
użyciu przemocy {Toch, 1980). Jednym ze sposobów 
ograniczenia przemocy jest więc uczenie konstruktyw
nych technik komunikowania gniewu lub krytyki oraz 
wpajanie wrażliwości na potrzeby i pragnienia innych. 

Istnieją dowody, że taki formalny trening może być 
skutecznym narzędziem redukowania agresji (Studer, 
1996). W klasycznym eksperymencie Joela Davitza 
(1952) obserwowano dzieci bawiące się w czterooso
bowych grupach. W niektórych grupach uczono kon
struktywnych relacji i przyznawano nagrody za właści
we zachowanie, w innych nagradzano zachowania 
agresywne i rywalizację. Następnie celowo wywołano 
u dzieci frustrację. Po zapowiedzi ciekawego i zabaw
nego filmu eksperymentator zaczął wyświetlać film 
i rozdawać batoniki, lecz w najciekawszym momencie 
wyłączył projektor i odebrał dzieciom słodycze. Pod
czas swobodnej zabawy rejestrowano agresywne 
i konstruktywne zachowania dzieci. Co się okazało? 
Dzieci, które uczyły się zachowań konstruktywnych, 
postępowały znacznie bardziej konstruktywnie i wyka
zywały mniej agresji niż dzieci z drugiej grupy. 

Obecnie w wielu szkołach podstawowych ucznio
wie nabywają umiejętności stosowania nieagresyw
nych strategii rozwiązywania konfliktów (Eargle, Guer
ra, Tolan, 1994; Educators for Social Responsibility, 
200 l ). 

Wzbudzanie empatii Wróćmy jeszcze do używania 
klaksonu i wyobraźmy sobie następujący obrazek: dłu
ga kolejka samochodów stoi przed światłami na rnchli
wym skrzyżowaniu; zapala się zielone światło, a pierw
szy samochód nie rusza przez dziesięć sekund. Co się 



--------- -- AGRESJA ♦ 347 dzieje? Jest prawie pewne, że odezwą się_ klakson---------------~~~~~~~~ W kontrolowanym eksperymencie Robert B y. s':"ojen_m koledze w ramach eksperymentu nad ucze-) twierdził że gdy kierow · aron mem się (Ohbuch1·, Baba 1988· Ohbuch1· Ohno Mu-
(1976 s 'r 90 ca ociąga się z odjaz- k . , , , , dem sprzed ~ygna ibz~!ora, procent stojących za nim ai, l 993). W jednej wersji „ofiary" opowiadały ,rt!lla głosno trą ic. W ramach tego sameg k przedtem coś o sobie, w drugiej wersji nie miały takiej 
zac,..r- . d . o e spe- m T . i-yrnentu pomię_ zy pierwszym a drugim samochod oz iwosci. Tym, którzy ujawnili wcześniej szczegó-rzechodził pieszy, gdy dla samochodów paliło er_n ły osobiste, zadawano lżejsze wstrząsy. P rwone światło, i schodził z jezdni gdy zapal ł s~ę_ cze . . , ' a o się zielone. Jak moze się_ domysla~z, s~m widok przechod-
nia nie wpływał na zachowame kierowców _ prawie 
90 procent włączało _klakson, gdy pierwszy samochód 
nie ruszał ~atyc~miast_. po zapaleniu się zielonego 
światła. W i~neJ ~ersJ1 ekspe~mentu pieszy szedł 
0 kulach. KustykaJąc, przechodził przez jezdnię_, gdy 
samochody stały na czerwonym świetle. Co ciekawe 
gdy zapaliło się zielone, a pierwszy kierowca nie ru: 
szał, trąbiło tylko 57 procent kierowców. Dlaczego? 
Prawdopodobnie widok człowieka o kulach wzbudzał 
empatię_, która -jak pamiętamy z rozdziału 11 - jest 
umiejętnością przyjmowania punktu widzenia innej 
osoby i pośrednio doświadczania tych samych uczuć 
co ona. W tym wypadku pobudzona empatia przenika
ła do świadomości potencjalnych użytkowników klak
sonu i łagodziła ich agresję. 

* 

Większość ludzi nie potrafi sprawiać bólu niezna
jomemu, chyba że znajdzie sposób dehumanizacji 
swojej ofiary (Feshbach, Feshbach, 1969; Feschbach, 
1978; Feschbach, 1971). Dlatego gdy w XX wieku 
Stany Zjednoczone prowadziły wojny z Azjatami (Ja
pończycy w latach czterdziestych, Koreańczycy w la
tach pięćdziesiątych, Wietnamczycy w latach sześć
dziesiątych), władze wojskowe często używały w sto
sunku do wrogów określenia „żółtki". Dostrzega1:1~ 
w tym racjonalizację_ aktów okrucieństwa - łatwieJ 
posługiwać się_ przemocą wobec kogoś, kto nie wyda
je się w pełni człowiekiem, niż wobec bliskiej isto_ty 
ludzkiej. Taka racjonalizacja uzasadnia dalszą agres~ę_. 
Gdy uznamy, że wróg tak naprawdę_ nie jest ~złowie
kiem, słabną zahamowania przed zadawamem mu 
wszelkiego rodzaju cierpienia. . 

Zrozumienie procesu dehumanizacji jest pierwszym 
krokiem do jego odwrócenia. Dokładniej mówiąc, sko
ro większość ludzi musi poddać swoje ofiary _dehum~
nizacji, aby zdobyć się na akt największeJ agresJi, 
wzbudzanie empatii powinno utrudnia~ agre_s~ne 
czyny. Wyniki badań naukowych jak naJbardzieJ po~ 
twierdzają tę tezę_. Na przykład studenci, któ:zy ~czyh 
się empatii czyli spojrzenia z perspektywy mneJ os~-b ' . . ku do niei znaczme Y, zachowywali się w stosun J • . . d . kt' zy się tego me mnieJ agresywnie niż stu enci, or . 
uczyli (Richardson i in., 1994). W podobnym badamu · . . . . d , strz~s elektryczny Japonscy studenci mieh za awac w "te 
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„Jak wyglądałby twój świat, gdybyś był taki mały 
jak kot?" ,,Jaki prezent urodzinowy ucieszyłby naj
bardziej każdego z członków twojej rodziny?" Takie 
pytania są podstawą ćwiczeń dla najmłodszych 
uczniów z Los Angeles, uczestniczących w trzydzie
stogodzinnym programie opracowanym przez Nor
mę Feshbach, prekursorkę_ nauki empatii w szkołach 
podstawowych. Zastanawianie się nad odpowiedzia
mi rozwija u dzieci zdolność stawiania się w sytua
cji drugiego. Dzieci słuchały też opowiadań, a na
stępnie miały przedstawić usłyszane historie z punk
tu widzenia różnych postaci każdej opowieści . Od
grywane przez nich role poszczególnych postaci re
jestrowano kamerą wideo. Następnie dzieci mogły 
obejrzeć nagranie i przekonać się, jak wyglądają 
i jak mówią ludzie, gdy wyrażają różne emocje. 

Pod koniec programu zaobserwowano u dzieci 
nie tylko wzrost empatii, ale również podwyższe
nie samooceny, większą życzliwość oraz mniej 
agresywne postawy i zachowania wobec innych 
w porównaniu z uczniami, którzy nie brali udziału 
w programie. 

Na pierwszy rzut oka taki program zdaje się nie 
mieć związku z przedmiotami szkolnymi. A jednak 
odgrywanie ról i szczegółowe analizowanie usłysz~
nych historii jest przecież tym samym, co robią 
uczniowie, gdy odgrywają lub analizują utwory lite
rackie. Co ciekawe, wspominając swoje dzieciństwo, 
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki ~ichard 
Feynman opowiadał, że jego ojciec po~udził go do 
myślenia, gdy podsunął mu pomysł, zeby . udawał 
małego robaczka mieszkającego w_ dywan1e. ~~y 
sobie z tym poradzić, Feynman mus~ał _rzec~iscie 
,,wcielić się" w robaczka i_ poczuc_, Jak w~~cza~ 
wyglądałoby jego życie. T~e ~ytan1a \VYrabtaJą tez 
elastyczność poznawczą, ktor~J uc_zy się_ w progr~
mach twórczego myślenia. Nic więc dziwnego, ze 
uczniowie, którzy rozwijali w sobie zdolność empa-
t. · mieli przeważnie lepsze wyniki w nauce (Fesh-n, 
bach, 1989, 1997). 


