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Ksi��ka Wywieranie wpływu na ludzi skierowana jest do osób, które 
zawodowo zajmuj� si� wpływaniem na innych: do dziennikarzy i 
psychologów, kierowników i negocjatorów, specjalistów od reklamy i 
marketingu, prawników i ekonomistów, nauczycieli i wychowawców. 
Słu�y� mo�e wiedz� i pomoc� zarówno tym, którzy chc� wpływa� na 
innych, jak i tym, którzy pragn� si� obroni� przed niepo��danym 
wpływem. Jest to wi�c ksi��ka dla ka�dego z nas. 

Publikacja ta udziela jasnych i przekonuj�cych odpowiedzi na pytania: 

- Jak nakłoni� innego człowieka do zmiany sposobu post�powania? 

- Zach�ci� do podj�cia lub zmiany decyzji? 

- Jak dokona� tego, by zmiany takiej zapragn�ł? 

- Jak obroni� si� przed wpływem innych na nasze decyzje? 

- Jak unikn�� sytuacji, w których dopiero po czasie orientujemy si�, �e 
oto kto� (znowu) naci�gn�ł nas na co�, na co wcale nie mamy ochoty? 

Robert B. Cialdini jest �wiatowej sławy naukowcem, profesorem 
psychologii społecznej. Jego badania nad wpływem trafiaj� na strony 
wszystkich znanych podr�czników psychologii. Trzy kolejne wydania 
Wywierania wpływu na ludzi stały si� bestsellerem w USA. Ksi��ka jest 
podr�cznikiem w ponad dwudziestu uniwersytetach w Stanach 
Zjednoczonych. 
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� Pytania  
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NOTA OD TŁUMACZA 

Ksi��ka Wywieranie wpływu na ludzi ł�czy dwie cnoty, którym rzadko udaje si� i�� w parze: 
naukow� rzetelno�� z jednej strony, �ywo�� i lekko�� narracji - z drugiej. Czytelnik znajdzie w 
niej przejrzysty opis mechanizmów, na mocy których jednym ludziom udaje si� nakłoni� 
innych do uległo�ci, cho� nie znajdzie w niej długich a „naukowo" brzmi�cych słów. 

Jak nakłoni� innego człowieka do zmiany sposobu post�powania? Do podj�cia lub zmiany 
decyzji? Jak dokona� tego, by zmiany takiej sam zapragn�ł? Jak obroni� si� przed 
niepo��danym wpływem innych ludzi na nasze własne decyzje? Jak unikn�� sytuacji, w 
których dopiero po czasie orientujemy si�, �e oto (znów) kto� nas naci�gn�ł na co�, na co 
wcale nie mieli�my ochoty? 

Ksi��ka Wywieranie wpływu na ludzi udziela jasnych i przekonuj�cych odpowiedzi na te 
pytania. Słu�y� wi�c mo�e pomoc� zarówno tym, którzy chc� lub musz� wpływa� na innych, 
jak i tym, którzy pragn� sami si� obroni� przed niepo��danym wpływem innych. Jest to wi�c 
ksi��ka po prostu dla ka�dego z nas. Za� zupełnie nieodzowna okaza� si� mo�e dla osób, które 
zawodowo zajmuj� si� wpływaniem na innych — kierowników i negocjatorów, specjalistów 
od reklamy i marketingu, prawników i ekonomistów, nauczycieli i wychowawców. 

Robert B. Cialdini, jest znanym i cenionym w USA profesorem psychologii społecznej. Jest on 
nie tylko utalentowanym badaczem „laboratoryjnym", ale i człowiekiem dociekliwym i 
pomysłowym, który zrealizował bardzo nietypowy cykl bada� nad wpływem społecznym. 
Mianowicie przez kilka lat dosłownie zatrudniał si� u ró�nych praktyków wpływu 
społecznego (agentów rozprowadzaj�cych polisy ubezpieczeniowe, specjalistów od reklamy, 
sprzedawców u�ywanych samochodów, sprzedawców-domokr��ców itp.) i podpatrywał w 
jaki sposób „urabiaj�" oni swoich klientów. Wszystko to powi�zał z bardziej systematyczn� 
wiedz�, jakiej dostarczaj� badania laboratoryjne i opisał w bardzo interesuj�cy, a cz�sto i 
dowcipny sposób. Powstała w ten sposób ksi��ka tyle� zajmuj�ca, co pouczaj�ca. Okazała si� 
przebojem wydawniczym w Ameryce. Jej naj�wie�sze, trzecie wydanie przetłumaczyłem, 
czerpi�c z tego wiele przyjemno�ci. Mam nadziej�, �e lektura tej ksi��ki oka�e si� równie 
przyjemna. 

Bogdan Wojciszke 

KOMENTARZ DO TRZECIEGO WYDANIA 

Od poprzedniego wydania Psychologii wywierania wpływu na ludzi upłyn�ło ju� nieco 
czasu. W okresie tym wydarzyły si� pewne rzeczy zasługuj�ce na ich odnotowanie w obecnym 
wydaniu. Po pierwsze, obecnie wi�cej ju� wiemy o procesach wywierania wpływu na ludzi. W 
badaniach nad perswazj�, uleganiem i zmian� opinii nast�pił wyra�ny post�p i obecne 
wydanie zawiera nowy materiał b�d�cy wyrazem tego post�pu. Do tego wydania doł�czyłem 
te� - zainspirowany listami czytelników poprzednich wyda� tej ksi��ki — Doniesienia 
czytelników. Na ko�cu ka�dego rozdziału znajduj� si� listy czytelników obrazuj�ce ich 
do�wiadczenia w sytuacji, w której kto� skutecznie próbował na nich wpłyn�� za pomoc� 
jednej z technik opisanych w danym rozdziale. 

Ksi��ka ta wiele zawdzi�cza osobom, którym chciałbym tu podzi�kowa�. Po pierwsze, 
pocz�tkow� jej wersj� przeczytało kilku moich akademickich kolegów, których wnikliwe 
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komentarze pozwoliły wersj� t� znacznie ulepszy�. Byli to Gus Levine, Doug Kenrick, Art 
Beaman i Mark Zanna. Ponadto, pierwsz� wersj� przeczytali te� moi przyjaciele i członkowie 
rodziny — Richard i Gloria Cialdini, Bobette Gorden i Ted Hall. Uzyskałem od nich nie tylko 
tak potrzebne wsparcie emocjonalne, ale i szereg pouczaj�cych komentarzy na temat 
zawarto�ci ksi��ki. 

Po drugie, wielu osobom zawdzi�czam te� cenne komentarze dotycz�ce pojedynczych 
rozdziałów lub grup rozdziałów tej ksi��ki. S� to Todd Anderson, Sandy Braver, Catherine 
Chambers, Judi Cialdini, Nancy Eisenberg, Larry EtMn, Joanne Gersten, Jeff Goldstein, Betsy 
Hans, Valerie Hans, Joe Hepworth, Holly Hunt, Ann Inskeep, Barry Leshowitz, Darwyn 
Linder, Debbie Littler, John Mowen, Igor Pavlov, Janis Posner, Trish Puryear, Marilyn Rail, 
John Reich, Peter Reingen, Diane Ruble, Phyllis Sensenig, Roman Sherman i Henry Wellman. 

Pewne osoby były te� pomocne w pocz�tkowych stadiach pracy nad t� ksi��k�. John Stanley 
był pierwszym wydawc�, który zapalił si� do pomysłu napisania tej ksi��ki. Jim Sherman, Al 
Goethals, John Keating, Dan Wagner, Dalmas Taylor, Wendy Wood i David Watson napisali 
wst�pne, przychylne recenzje projektu ksi��ki, zach�caj�c w ten sposób zarówno mnie, jak i 
moich wydawców do dalszej pracy. Wdzi�czny te� jestem moim redaktorom z wydawnictwa 
Harper Collins, Catherine Woods i Anne Smith, za pomoc, �yczliwo�� i zrozumienie, jakie u 
nich znalazłem. Obecne wydanie ksi��ki wzbogaciło si� te� o szereg cennych uwag wielu 
recenzentów. Byli to: Assaad Azzi z Yale University, Robert M. Brady z University of 
Arkansas, Brian M. Cohen z University of Texas at San Antonio, Christian B. Crandall z 
University of Florida, Catherine Goodwin z University of Alaska, Robert G. Lowder z Bradley 
University, James W. Michael, Jr. z Virginia Polytechnic Institute and State University, 
Eugene P. Sheehan z University of Northern Colorado, Jefferson A. Singer z Connecticut 
College i Sandi W. Smith z Michigan State University. Wiele zawdzi�czam te� redakcyjnym 
umiej�tno�ciom Laury McKenna. 

Wreszcie, podczas całego tego przedsi�wzi�cia nikt nie był bardziej po mojej stronie ni� 
Bobette Gorden, która towarzyszyła mi przy ka�dym słowie tej ksi��ki. 

Chciałbym te� podzi�kowa� autorom listów zamieszczonych w Doniesieniach czytelników. 
S� to Pat Bobbs, Mark Hastings, James Michaels, Paul R. Nail, Alan J. Resnik, Daryl Retzlaff, 
Dan Swift i Karla Vasks. 

Równie� nast�pnych czytelników chciałbym zaprosi� do pisania listów, które mogłyby si� 
znale�� si� w nast�pnym wydaniu tej pracy, pod adresem: Department of Psychology, Arizona 
State University, Tempe, A	 85287-1104, USA. 

Robert B. Cialdini 

Strona 10 z 276Wywieranie wpływu na ludzi [Robert Cialdini]

2005-01-16file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Moje%20dokumenty\TEKST...



Wst�p 
Teraz mog� si� do tego przyzna�. Zawsze łatwo było mnie naci�gn��. Jak 

daleko tylko si�gn� pami�ci� w przeszło��, zawsze si� okazuje, �e byłem łatw� 
zdobycz� ró�nego rodzaju zbieraczy datków, domokr��ców i sprzedawców. Na 
pewno tylko niektórzy z nich byli naci�gaczami. Inni - na przykład 
przedstawiciele organizacji dobroczynnych — mieli jak najszlachetniejsze 
zamiary. Tak czy owak, padałem ich ofiar�, zostaj�c z niechcianymi 
subskrypcjami na miesi�czniki, które mnie nie interesowały czy biletami na bale 
dobroczynne, które interesowały mnie jeszcze mniej. Zapewne ten wła�nie 
rodzaj do�wiadcze� towarzysz�cych mi przez całe �ycie zadecydował o moim 
zainteresowaniu problematyk� ulegania wpływowi innych. Co wła�ciwie 
sprawia, �e jeden człowiek ulega wpływowi innego? Jakie techniki wpływania 
na innych okazuj� si� skuteczne? Zawsze zastanawiało mnie, dlaczego pro�ba 
sformułowana w jaki� okre�lony sposób spotyka si� z odmow�, podczas gdy 
nawet niewielkie jej przeformułowanie sprawi� mo�e, �e zostanie spełniona z 
ochot�. 

Tak wi�c w roli psychologa społecznego prowadz�cego badania 
eksperymentalne zacz�łem zajmowa� si� problemem, w jaki sposób jedni ludzie 
wywieraj� wpływ na innych. Pocz�tkowo były to badania prowadzone w 
laboratorium, głównie na studentach uniwersytetu. Moim celem stało si� 
wykrycie prawidłowo�ci rz�dz�cych uleganiem cudzemu wpływowi. W chwili 
obecnej, psychologowie zgromadzili ju� całkiem sporo wiedzy na temat 
czynników decyduj�cych o uleganiu wpływowi innych i regułach, które 
uleganiem rz�dz�. Nazywam te reguły narz�dziami wpływu społecznego i 
najwa�niejsze z nich przedstawiam w tej ksi��ce. 

Po pewnym czasie zdałem sobie jednak spraw� z tego, �e badania 
eksperymentalne — aczkolwiek konieczne — nie wystarczaj� do zdobycia 
wiedzy o wpływie społecznym. Przede wszystkim trudno było si� z nich 
dowiedzie�, czy stwierdzane przeze mnie prawidłowo�ci, rz�dz�ce uleganiem 
wpływowi innych obowi�zuj� te� poza budynkiem wydziału psychologii. 
Stawało si� dla mnie coraz bardziej jasne, �e pełne zrozumienie mechanizmów 
rz�dz�cych wywieraniem wpływu wymaga poszerzenia pola poszukiwa�, przede 
wszystkim o przyjrzenie si� zawodowym praktykom wpływu społecznego. Tym 
ludziom, którzy tak skutecznie wywierali na mnie wpływ przez całe moje �ycie. 
To oni wiedz�, co działa, a co nie - zapewnia to reguła przetrwania (w zawodzie) 
najlepiej przystosowanych. Ich zaj�cie polega na skutecznym wywieraniu 
wpływu na innych i to stanowi �ródło ich utrzymania. Ci, którzy nie potrafi� 
skutecznie na ludzi wpływa�, odpadaj� z zawodu; zostaj� tylko ci, którzy 
opanowali t� sztuk�. 

Oczywi�cie zawodowi praktycy wpływu społecznego nie s� jedynymi lud�mi 
maj�cymi wiedz� i umiej�tno�ci w tym zakresie. Ka�dy z nas w jakim� stopniu 
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dysponuje tak� wiedz� - dzi�ki niej potrafimy wpłyn�� na swoich s�siadów, 
przyjaciół czy rodzin�. Dzi�ki temu za�, �e oni tak� wiedz� maj�, my sami 
ulegamy ich wpływom. Jednak, podczas gdy my wszyscy mo�emy tu mniej lub 
bardziej pozosta� amatorami, zawodowi praktycy utrzymuj� si� ze swojej 
wiedzy o wpływie społecznym, nie mog� wi�c sobie pozwoli� na 
amatorszczyzn�. Im dłu�ej o tym my�lałem, tym bardziej byłem przekonany, �e 
to wła�nie oni oka�� si� dla mnie najbogatszym �ródłem informacji. Tak wi�c 
przez prawie trzy lata ł�czyłem swoje eksperymentalne badania z o wiele 
zabawniejszym przedsi�wzi�ciem polegaj�cym na systematycznej penetracji 
�wiata zawodowych praktyków wpływu społecznego — sprzedawców, zbieraczy 
datków, specjalistów od reklamy i im podobnych zawodowców. 

Celem moim było przyjrzenie si� od podszewki stosowanym przez nich 
technikom. Zorientowanie si�, jakie techniki u�ywane s� najcz��ciej i z 
najlepszym skutkiem. Ten nietypowy program badawczy polegał czasami na 
prowadzeniu wywiadów z samymi praktykami wpływu społecznego, a czasami z 
naturalnymi wrogami niektórych spo�ród nich (na przykład policjantami 
specjalizuj�cymi si� w zwalczaniu oszustów czy przedstawicielami organizacji 
konsumenckich). Czasami była to �mudna analiza pisemnych materiałów, za 
pomoc� których wiedza o technikach wpływu społecznego przekazywana jest z 
pokolenia na pokolenie (na przykład podr�czniki dla sprzedawców). Jednak 
najcz��ciej była to tak zwana obserwacja uczestnicz�ca. 

Obserwacja uczestnicz�ca polega na tym, �e badacz staje si� kim� w rodzaju 
szpiega - infiltruje interesuj�c� go grup� jako jej „normalny" członek, ukrywaj�c 
swoj� rzeczywist� to�samo�� i zamiary. Je�eli wi�c chciałem si� dowiedzie�, 
jakie techniki stosowane s� przez agencje sprzedaj�ce encyklopedie (albo 
odkurzacze, portrety rodzinne czy lekcje ta�ca), odpowiadałem na ogłoszenie 
prasowe jako osoba zainteresowana prac� w takiej agencji. Brałem udział w 
regularnym szkoleniu nowo przyjmowanych tam osób, ucz�c si� stosowanych w 
danej agencji technik wpływu społecznego. W mniej lub bardziej podobny 
sposób udało mi si� spenetrowa� pewn� liczb� agencji reklamowych, agencji 
trudni�cych si� kształtowaniem tzw. public relations czy zbieraniem funduszy na 
takie albo inne cele. Du�a cz��� prezentowanych w tej ksi��ce danych ma swoje 
�ródło w moich do�wiadczeniach w roli zawodowego lub te� pocz�tkuj�cego 
praktyka wpływu społecznego w ró�nych organizacjach i instytucjach 
zajmuj�cych si� zawsze tym samym -jak nakłoni� ludzi, by powiedzieli „tak". 

Oto najbardziej pouczaj�ca rzecz, jakiej dowiedziałem si� w ci�gu tych trzech 
lat praktyki: cho� techniki wywierania wpływu na innych przyjmowa� mog� 
tysi�ce ró�nych postaci, wi�kszo�� daje si� zaklasyfikowa� do jednej z sze�ciu 
podstawowych kategorii. Ka�da z tych kategorii opiera si� na jednej 
podstawowej regule psychologicznej steruj�cej przebiegiem ludzkiego 
post�powania. Wła�nie ta reguła u�ycza ró�nym technikom ich mocy 
przekonywania. 

Sze�� najwa�niejszych reguł to reguła wzajemno�ci, konsekwencji, 
społecznego dowodu słuszno�ci, lubienia, autorytetu i niedost�pno�ci*. 
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Ka�dej z nich po�wi�cam odr�bny rozdział, w którym omawiam funkcje danej 
reguły z punktu widzenia po�ytków, jakie przynosi ona społecze�stwu oraz 
przedstawiani konkretne techniki wpływu społecznego na tej wła�nie regule 
opieraj�ce sw� skuteczno�� w nakłanianiu ludzi do kupowania, składania 
datków, ust�powania czy głosowania w taki, a nie inny sposób. Pokazuj� te�, w 
jaki sposób reguła powoduje automatyczne i bezrefleksyjne uleganie innym 
przez poddanych jej działaniu ludzi. Wiele omawianych dalej powodów 
przemawia za tez�, �e wskutek zalewaj�cej współczesnego człowieka coraz 
wi�kszej fali informacji i wyborów rola takich automatycznych i 
bezrefłeksyjnych mechanizmów ulegania wpływowi społecznemu b�dzie rosła w 
przyszło�ci. 

Warto podkre�li�, �e w�ród owych sze�ciu podstawowych reguł nie umie�ciłem prostej reguły 
maksymalizacji własnego interesu - �e ludzie zwykle pragn� otrzyma� jak najwi�cej za jak 
najmniejsz� cen�. Nie znaczy to, �e nie wierz� w powszechno�� tej reguły czy te� �e nie 
doceniam jej wa�no�ci w kształtowaniu naszych decyzji. To ominiecie nie bierze si� te� z 
jakichkolwiek danych sugeruj�cych, jakoby zawodowi praktycy wpływu społecznego 
ignorowa� to ludzkie pragnienie maksymalizowania własnych zysków. Wr�cz przeciwnie, 
podczas moich bada� wielokrotnie miałem okazj� obserwowa� praktyków usiłuj�cych 
(prawdziwie lub nie) przekona� swoich klientów, �e oferuj� im korzystn� transakcj�. W 
ksi��ce tej nie po�wi�cam regule maksymalizowania własnego interesu jakiej� szczególnej 
uwagi z tego prostego powodu, �e jest ona tak oczywista i wszechobecna w ludzkich 
działaniach. 

Strona 13 z 276Wywieranie wpływu na ludzi [Robert Cialdini]

2005-01-16file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Moje%20dokumenty\TEKST...



ROZDZIAŁ 1 

Narz�dzia wpływu 
Cywilizacja rozwija si� poprzez wzrost liczby operacji, które mo�emy 

wykonywa� bez my�lenia o nich. 

Alfred North Whitehead 

Pewnego dnia zatelefonowała do mnie znajoma, która wła�nie niedawno 
otworzyła sklep z ludow� bi�uteri� india�sk� w Arizonie. Była mocno 
podekscytowana pewnym zdumiewaj�cym wydarzeniem i liczyła na to, �e b�d� 
jej potrafił - jako psycholog - wyja�ni� to zdarzenie. Sprawa dotyczyła pewnych 
ozdób sporz�dzonych ze skorupy �ółwia, które „kiepsko" si� w jej sklepie 
sprzedawały, mimo pełni sezonu turystycznego i pomimo tego, �e były one 
przyzwoicie wykonane i do�� tanie w stosunku do swej jako�ci. Znajoma moja 
próbowała wielu zwykłych w takich razach trików handlowych. Usiłowała 
skupi� uwag� klientów na tych ozdobach przekładaj�c je na bardziej centralne 
miejsce na wystawie - bez skutku. Namawiała te� swoich sprzedawców, by 
starali si� je „wcisn��" klientom - z podobnym brakiem rezultatów. 

Wreszcie, w wieczór poprzedzaj�cy jej wyjazd w podró� akwizycyjn�, 
zdesperowana napisała kartk� do swojej sprzedawczyni: „Wszystko z tej 
skrzynki wyce� »x l/2«", maj�c nadziej� wyzby� si� feralnych ozdób nawet z 
własn� strat�. Gdy wróciła po kilku dniach, stwierdziła z ulg�, �e wszystkie 
ozdoby zostały sprzedane. Jednak ulga zamieniła si� w zdumienie, kiedy 
wykryła, �e wskutek bł�dnego odczytania kartki sprzedawczyni pomno�yła 
ka�d� cen� przez 2 i wszystkie ozdoby zostały sprzedane po cenie dwukrotnie 
wy�szej ni� ta, po której nie sposób było sprzeda� je przedtem! 

Wła�nie wtedy zadzwoniła do mnie. Wiedziałem doskonale, co si� wydarzyło, 
ale powiedziałem jej, �e je�eli mam wytłumaczy� wszystko po kolei, to b�dzie 
musiała wysłucha� całej mojej historii. Wła�ciwie nie jest to moja historia -jej 
twórczyni� jest do�� młoda nauka o zachowaniu zwierz�t w ich naturalnym 
�rodowisku, zwana etologi�, a historia dotyczy... indyczych matek. Indyczki s� 
dobrymi matkami - kochaj�cymi, czujnymi i opieku�czymi. Mnóstwo czasu 
sp�dzaj� na zajmowaniu si� swoimi młodymi, na ich czyszczeniu, ogrzewaniu i 
zagarnianiu pod własne skrzydła. A jednak w ich post�powaniu jest co� 
dziwacznego, całe bowiem to matkowanie zostało zapocz�tkowane przez jedn� 
wła�ciwie rzecz - cieniutkie „czip-czip", wydawane przez indycze piskl�ta. Inne 
cechy rozpoznawcze piskl�t, takie jak ich zapach, dotyk czy wygl�d zdaj� si� tu 
nie odgrywa� �adnej roli. Kiedy wi�c piskl� wydaje charakterystyczny d�wi�k - 
jego matka opiekuje si� nim, kiedy jednak nie wydaje tego d�wi�ku - zupełnie 
nie zwraca na pisklaka uwagi, a czasami nawet go zabija. 

Kra�cowe uzale�nienie indyczego matkowania od tego jednego d�wi�ku 
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zostało w do�� dramatyczny sposób zilustrowane przez etologa M. W. Foxa 
(1974) w eksperymencie, w którym posłu�ył on si� wypchanym zwierz�ciem - 
tchórzem. Dla dorosłej indyczki tchórz jest naturalnym wrogiem wzbudzaj�cym 
agresj�, powoduj�cym dziobanie i gło�ny jazgot. Prowadzone przez Foxa 
do�wiadczenia wykazały, �e nawet wypchany tchórz, podci�gany do indyczki na 
sznurku, spotykał si� z natychmiastowym i gwałtownym atakiem. Kiedy jednak 
w tym wypchanym wrogu umieszczono mały magnetofon odtwarzaj�cy d�wi�ki 
wydawane normalnie przez indycze piskl�, indycza matka nie tylko akceptowała 
zbli�aj�cego si� tchórza, ale wr�cz zagarniała go opieku�czo pod swoje skrzydła. 
Gdy jednak magnetofon został wył�czony, wypchany tchórz ponownie spotykał 
si� z gwałtownym atakiem indyczki. 

Klik, wrrr.... 

Jak�e niem�drze przedstawia si� w tym wszystkim indycza matka - bierze pod 
własne skrzydła swojego naturalnego wroga tylko dlatego, �e wydaje on z siebie 
cieniutkie „czip-czip", ignoruje za� czy nawet morduje swoje własne piskl�, gdy 
tylko nie wydaje ono tego d�wi�ku! Zachowuje si� niczym robot, którego 
macierzy�skie instynkty s� automatycznie wzbudzane przez jeden jedyny 
d�wi�k. Jednak etologowie wykazali, �e tego rodzaju zjawisko jest 
charakterystyczne bynajmniej nie tylko dla indyczek. Regularne, �lepo 
mechaniczne wzorce zachowa� wykryto u bardzo szerokiego zakresu gatunków 
ró�nych zwierz�t. 

Zachowania takie, zwane utrwalonymi wzorcami reakcji, zawiera� mog� 
bardzo skomplikowane ci�gi działa�, takie jak rytuały zalotów czy parzenia si� 
zwierz�t. Podstawow� własno�ci� tych wzorców jest to, �e składaj�ce si� na nie 
zachowania pojawiaj� si� za ka�dym razem, w niezmiennej postaci i kolejno�ci. 
Wygl�da to niemal�e tak, jakby wzorce te nagrane były na ta�m� gdzie� 
wewn�trz tych zwierz�t. Je�eli dana sytuacja wywołuje zaloty, odtwarzana jest 
ta�ma z nagraniem zalotów, je�eli sytuacja wywołuje matkowanie — odtwarzana 
jest ta�ma z zachowaniem macierzy�skim. Klik - i odpowiednia ta�ma zostanie 
wprawiona w ruch; wrrr... - i odtworzony zostaje standardowy ci�g zachowa�. 

Najbardziej interesuj�c� przy tym spraw� jest sposób, w jaki te „ta�my" s� 
wprawiane w ruch, czyli aktywizowane. Na przykład ta�ma z zachowaniami 
obrony własnego terytorium (czujno��, gro�enie, atak i walka) jest 
aktywizowana przez pojawienie si� innego osobnika tego samego gatunku na 
własnym terytorium zwierz�cia. To logiczne. A jednak w całym tym systemie 
jest jeden szkopuł - czynnikiem aktywizuj�cym t� sekwencj� zachowa� nie jest 
cały rywal, lecz tylko jedna jego cecha - wyzwalacz całego mechanizmu. Cz�sto 
jest to tylko jedna z bardzo wielu cech nadchodz�cego intruza -na przykład 
okre�lony kolor, jak u samców drozda. Do�wiadczenia etologów wykazały, �e 
samiec drozda kieruje zjadliwy atak na kł�bek czerwonych piór (które samce 
drozda maj� na piersi) i zachowuje si� tak, jakby ów kł�bek był całym rywalem, 
a jednocze�nie pozostaje całkowicie oboj�tny na całego (wypchanego) drozda, 
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je�eli tylko ten jest pozbawiony owej charakterystycznej k�pki czerwonych 
piór (Lack, 1943). Podobne wyniki uzyskano u innego gatunku ptaków 
(bluethroat), u których wyzwalaczem zachowania maj�cego na celu obron� 
własnego terytorium okazał si� niebieski kolor piór na piersi rywala (Peiponen, 
1960). 

Zanim pokiwamy z politowaniem głow� nad ograniczeniami inteligencji 
ni�szych zwierz�t, prowadz�cymi do wykonywania przez nie skomplikowanych 
ci�gów zachowa� całkowicie nieadekwatnych do bie��cej sytuacji, powinni�my 
uzmysłowi� sobie dwie sprawy. Po pierwsze, w wi�kszo�ci przypadków 
automatyczne wzorce zachowa� działaj� u tych zwierz�t adekwatnie do 
warunków i bez zarzutu. Skoro tylko normalne, zdrowe piskl� indycze wydaje z 
siebie' charakterystyczne „czip-czip", to jest zupełnie logiczne, �e to ten wła�nie 
d�wi�k wyzwala macierzy�skie zachowania dojrzałej indyczki. Reaguj�c na ten 
jeden tylko d�wi�k, przeci�tna indyczka niemal zawsze zachowa si� w sposób 
jak najbardziej adekwatny do sytuacji. Zachowanie indyczki zaczyna wygl�da� 
na głupie dopiero wtedy, gdy pojawi si� taki nietypowy czynnik, jak etolog-
eksperymentator. Druga wa�na sprawa, któr� nale�y zrozumie� to fakt, �e 
zachowanie nas samych, ludzi, równie� jest z góry zaprogramowane na takich 
ta�mach. I aczkolwiek zwykle jest to dla nas po�yteczne, równie� my mo�emy 
zosta� „wpuszczeni w maliny", kiedy okre�lone wyzwalacze wprawi� owe ta�my 
w ruch w nieodpowiedniej do tego sytuacji*. 
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Klik, wrrr... 

Rysunek 1.1. Rytuały godowe u ludzi nie s� a� tak sztywne i 
niezmienne jak u zwierz�t. Niemniej jednak badacze wykryli 

szereg wzorców zalecania si�, które s� zdumiewaj�co podobne 
w wielu ró�nych kulturach ludzkich (Buss, 1989; Kenrick i 

Keefe, 1992). 

Zjawisko to zgrabnie ilustruje eksperyment wykonany przez psycholog Ellen 
Langer i jej współpracowników (Langer, Blank i Chanowitz, 1978). W my�l 
powszechnie znanej reguły, rz�dz�cej ludzkim zachowaniem, prosz�c kogo� o 
oddanie nam przysługi, zwi�kszymy szans� spełnienia naszej pro�by, je�eli 
dostarczymy temu komu� jakiego� jej uzasadnienia. Po prostu ludzie lubi� mie� 
jakie� powody, dla których co� robi�. Langer wykazała ten niezbyt zaskakuj�cy 
fakt, prosz�c o drobn� przysług� ludzi oczekuj�cych w bibliotece na swoj� 
kolejk� do kserokopiarki. „Przepraszam, mam tu pi�� stron. Czy mogłabym 
skorzysta� z kopiarki, bo bardzo si� spiesz�?" Skuteczno�� takiej pro�by 
zaopatrzonej w uzasadnienie okazała si� bardzo wysoka -94% poproszonych 
ludzi zezwoliło prosz�cej osobie na skorzystanie z kopiarki poza kolejk�. Gdy 
natomiast pro�ba brzmiała: „Przepraszam, mam tu pi�� stron. Czy mogłabym 
skorzysta� z kopiarki?", a wi�c była pozbawiona uzasadnienia, tylko 60% 
proszonych na ni� przystało. Na pierwszy rzut oka istotna ró�nica mi�dzy tymi 
dwoma pro�bami zdaje si� tkwi� w słowach „bo bardzo si� spiesz�". Jednak�e 
inny jeszcze, trzeci typ pro�by u�yty przez Langer w tym eksperymencie 
pokazał, �e to nie dodatkowa informacja przekazana w tych słowach 
zadecydowała o ró�nicy mi�dzy dwoma poprzednimi pro�bami. Okazało si�, �e 
zadziałał nie tyle cały ten ci�g słów, ile jedynie pierwsze z nich - króciutkie 
słówko „bo". Trzeci wariant pro�by brzmiał „Przepraszam, mam tu pi�� stron. 
Czy mogłabym skorzysta� z kopiarki, bo chciałabym je skopiowa�?", a wi�c nie 
zawierał �adnego rzeczywistego uzasadnienia pro�by. Stwierdzał jedynie 
oczywisty fakt, �e kopiarek u�ywa si� do kopiowania, a jednak poniewa� 
wypowied� ta miała form� uzasadnienia, a� 93% poproszonych zgodziło si� 
wpu�ci� prosz�c� osob� poza kolejk�. Krótkie słówko „bo" automatycznie 
wyzwalało zgod� na spełnienie pro�by, mimo �e nast�puj�ce po nim słowa wcale 
nie zawierały �adnej rzeczywistej informacji pro�b� t� uzasadniaj�c�. Zupełnie 
tak samo, jak piskliwe „czipczip" wywołuje macierzy�skie zachowania indyczki 
nawet wtedy, kiedy wydobywa si� z tchórza. Słowem - klik, wrrr.... 

* Cho� automatyczne zachowania ludzi wykazuj� wiele podobie�stw do automatycznych 
zachowa� ni�szych zwierz�t, istniej� miedzy nimi równie� i wa�ne ró�nice. U ludzi 
zautomatyzowane wzorce zachowa� s� zwykle raczej wyuczone, a nie wrodzone; maj� te� 
bardziej plastyczny charakter i s� wyzwalane przez szerszy zakres bod�ców, ni� zdarza si� to 
w wypadku ni�szych zwierz�t. 
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Cho� dodatkowe wyniki uzyskane przez Langer wykazały istnienie wielu 

sytuacji, w których ludzie nie zachowuj� si� w taki automatyczny sposób, 
badaczka ta jest przekonana, �e wi�kszo�� naszego �ycia upływa na takich 
wła�nie zachowaniach (Langer, 1989). Rozwa�my, na przykład, to dziwaczne 
zachowanie klientów ze sklepu mojej znajomej, o której wspomniałem na 
wst�pie. Trudno to zachowanie zrozumie� inaczej ni� jako przekład 
automatycznego ci�gu klik, wrrr.... 

Klienci owi — w wi�kszo�ci zamo�ni tury�ci — niezbyt si� znali na ozdobach 
wykonanych ze skorupy �ółwia. Swoje decyzje o kupowaniu opierali wi�c nie na 
wiedzy, lecz na stereotypie wysoka cena = wysoka jako��. Wiele bada� 
pokazuje, �e ludzie niepewni rzeczywistej jako�ci ró�nych artykułów, oceniaj� j� 
opieraj�c si� na tym stereotypie (por. przegl�d tych danych - Olson, 1977). Tak 
wi�c tury�ci z Arizony, którzy pragn�li kupowa� ozdoby „wysokiej jako�ci", 
zdecydowanie ch�tniej kupowali artykuły o wysokiej... cenie. Wobec braku 
wiedzy na temat wyrobów ze skorupy �ółwia, jedynym wska�nikiem ich jako�ci 
stawała si� cena i gdy ona dramatycznie wzrosła, równie „dramatycznie" wzrosły 
i zakupy dokonywane przez spragnionych jako�ci turystów. 

Na skróty 

Zapewne łatwo twierdzi�, �e owi tury�ci nie grzesz� nadmiernym rozs�dkiem, 
jednak chwila zastanowienia wystarcza, by jednak nie ods�dza� ich tak 
całkowicie od czci i wiary. Przecie� s� to ludzie wychowani na regule ,jaka cena, 
taki produkt", którym �ycie upłyn�ło na płaceniu wy�szych cen za produkty 
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lepsze, ni�szych za� — za tandetne, co oczywi�cie zaowocowało reguł� 
„drogie = dobre". W istocie reguła ta jest przecie� całkiem rozs�dna i dobrze im 
dot�d słu�yła, jako �e tanie rzeczy zwykle okazywały si� tandetne, a wysoka 
cena wyra�ała na ogół wy�sz� jako��. Zrozumiałe zatem, �e w sytuacji 
kupowania dobrych ozdób, o których niewiele wiedzieli, przy wnioskowaniu o 
ich jako�ci oparli si� na dobrze sobie znanej cesze produktu — cenie. 

Cho� tury�ci zapewne nie byli tego �wiadomi, opieraj�c swe decyzje 
wył�cznie na cenie produktu, posługiwali si� znan� sk�din�d reguł� 
uproszczonej oceny szans. Zamiast pracowicie zestawia� i podlicza� wszystkie 
argumenty za i przeciw wysokiej jako�ci rzeczonych ozdób, poszli „na skróty" i 
oparli si� tylko na jednej przesłance, ale za to takiej, o której dobrze wiedzieli, �e 
pozwala ona trafnie oceni� szans�, �e jaki� produkt jest wysokiej jako�ci. Na 
cenie. Co prawda, akurat tym razem kto� tam si� pomylił bior�c „x 1/2" za „x 2" 
i st�d ich ocena okazała si� nietrafna. Jednak�e na dłu�sz� met�, bior�c pod 
uwag� wszystkie przeszłe i przyszłe sytuacje, opieranie oceny jako�ci produktu 
na jego cenie mo�e si� okaza� najbardziej racjonalnym z mo�liwych do 
wykonania podej��. 

 
Drogi = dobry (smak) 

Rysunek 1.2 
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Automatyczne, stereotypowe zachowanie jest u ludzi tak cz�ste wła�nie 
dlatego, �e w wielu przypadkach automatyczno�� okazuje si� najbardziej 
skuteczna, a w wielu innych - jest ona po prostu niezb�dna (Bodenhausen i 
Lichtenstein, 1987). Pami�tamy przecie� z dzieci�cego wierszyka, co si� stało ze 
stonog�, która zacz�ła �wiadomie rozwa�a�, któr� nog� rozpocz�� spacer! 
Wszyscy �yjemy w niesłychanie skomplikowanym otoczeniu, zapewne 
najbardziej zło�onym i najszybciej si� zmieniaj�cym w dziejach naszej planety. 
By sobie z tym poradzi�, musimy chodzi� na skróty. Trudno po nas oczekiwa� 
szczegółowego analizowania i roztrz�sania ka�dego aspektu ka�dej osoby, 
ka�dego zdarzenia czy ka�dej sytuacji - nawet tych, które napotykamy jednego 
tylko dnia! Nie mamy na to ani czasu, ani energii, ani sposobno�ci. Zamiast tego 
musimy bardzo cz�sto posługiwa� si� ró�nymi stereotypami czy regułami tylko z 
grubsza prawdziwymi, aby klasyfikowa� napotkane obiekty na podstawie 
nielicznych, kluczowych ich cech i potem bez dalszych deliberacji reagowa� na 
te „spustowe" cechy, które w danej sytuacji akurat wyst�puj�. 

Czasami wywoływane w taki sposób zachowania okazuj� si� niedopasowane 
do rzeczywistych wymogów sytuacji, poniewa� nawet najprawdziwsze schematy 
czy stereotypy nie s� prawdziwe za ka�dym razem. Jednak�e jeste�my skazani na 
pogodzenie si� z ich niedoskonało�ci�, poniewa� w istocie nie mamy �adnego 
innego wyboru. Bez takich pojedynczych, stereotypowych wska�ników 
steruj�cych naszym zachowaniem musieliby�my znieruchomie� — oceniaj�c, 
kataloguj�c i szacuj�c ró�ne własno�ci napotykanych obiektów czy zdarze� -
podczas gdy okazja do wła�ciwego działania wła�nie bezpowrotnie by nam 
umykała. W dodatku wszystko wskazuje na to, �e nasze uzale�nienie od takich 
wska�ników automatycznie steruj�cych naszym zachowaniem b�dzie w 
przyszło�ci rosn��. W miar� wzrostu liczby i stopnia zło�ono�ci atakuj�cych nas 
zewsz�d bod�ców, z których zalewem poradzi� sobie b�dziemy mogli tylko 
„chodz�c na skróty" . 

Psychologowie wykryli niedawno szereg takich umysłowych „przej�� na 
skróty", których u�ywamy na co dzie� w naszym wnioskowaniu (Chaiken, 1987; 
Kahneman, Slovic i Tversky, 1982). Zostały one nazwane heurystykami 
s�dzenia i wszystkie działaj� na podobnej zasadzie, jak wspomniana ju� reguła 
„drogie = dobre" i upraszczaj� proces wydawania s�dów, z reguły z po�ytkiem, 
cho� czasami nara�aj� nas na kosztowne pomyłki. Z punktu widzenia tej ksi��ki 
szczególnie wa�ne s� heurystyki, których u�ywamy decyduj�c, czy to, co kto� 
nam mówi jest prawd�, czy te� nie. Rozwa�my dla przykładu reguł� „skoro tak 
mówi znawca (ekspert), to tak zapewne jest". Jak to zobaczymy w rozdziale 6, 
nasze społecze�stwo ma cokolwiek niepokoj�c� skłonno�� do zupełnie 
bezmy�lnego zawierzania osobom, które w danej sprawie zdaj� si� by� 
autorytetami. To znaczy, zamiast my�le� o u�ywanych przez znawc� 
argumentach, cz�sto zupełnie ignorujemy tre�� argumentów i zostajemy 
przekonani tylko dlatego, �e wypowiedział si� wła�nie „ekspert". T� skłonno�� 
do mechanicznego reagowania na pojedyncz� informacj� w sytuacji, gdy 
informacji tych jest wiele, nazwali�my tu reagowaniem typu klik, wrrr.... 
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Skłonno�� do reagowania na podstawie gruntownej analizy cało�ci dost�pnych 
informacji jest natomiast nazywana reagowaniem kontrolowanym (Shiffrin i 
Schneider, 1977). 

Sporo laboratoryjnych bada� wykazało, �e skłonno�� do kontrolowanego 
przetwarzania nadchodz�cych informacji ro�nie wtedy, kiedy ludzie maj� 
zarówno potrzeb�, jak i mo�liwo�� dogł�bnego zanalizowania tych informacji. 
Gdy za� nie ma takiej potrzeby albo mo�liwo�ci, skłonni jeste�my do popadania 
w reagowanie typu klik, wrrr... (por. Chaiken i Stangor, 1987 oraz Petty i 
Cacioppo, 1986). Na przykład, w pewnym badaniu studenci Uniwersytetu w 
Missouri wysłuchiwali mowy przekonuj�cej do wprowadzenia rozległego 
egzaminu z wielu przedmiotów na zako�czenie nauki. Cz��ci słuchaczy sprawa 
dotyczyła osobi�cie - zapowiedziano im, �e egzaminy mog� wej�� w �ycie w 
przyszłym roku, a wi�c jeszcze przed uko�czeniem przez nich własnych studiów. 
Ta wiadomo�� wywołała u nich, oczywi�cie, zrozumiał� potrzeb� uwa�nego 
�ledzenia całej mowy. Dla innych badanych cała sprawa była jednak pozbawiona 
osobistego znaczenia, zapowiedziano im bowiem, �e egzaminy mog� wej�� w 
�ycie dopiero w kilka lat po uko�czeniu przez nich studiów. Ci drudzy nie mieli 
wi�c wi�kszej potrzeby, aby starannie rozwa�a� trafno�� przedstawianej w 
mowie argumentacji. Wyniki badania okazały si� jednoznaczne: badani z grupy 
drugiej, nie maj�cy osobistej potrzeby zastanawiania si� nad argumentami, 
niewiele zwracali uwagi na ich jako��, a dawali si� przekona� wtedy, gdy mówca 
został im przedstawiony jako ekspert w dziedzinie edukacji. Posłu�yli si� wi�c 
reguł�: „skoro tak mówi autorytet, to tak zapewne jest". Z kolei ci badani, 
których sprawa osobi�cie dotyczyła, nie kierowali si� tym, czy mówca był, czy 
te� nie był ekspertem, lecz ulegali jego perswazji jedynie wtedy, kiedy 
przytaczane przeze� argumenty były silne i przekonywaj�ce. 

* Rozwa�my dla ilustracji przypadek automatycznego, bezmy�lnego reagowania nabywców na 
standardowy w naszej kulturze wyzwalacz kupowania w postaci kuponu uprawniaj�cego do 
zni�ki przy zakupie (Zimmatore, 1983). W pewnym przedsi�biorstwie produkuj�cym opony 
samochodowe stwierdzono, �e wysyłane do klientów poczt� kupony, które wskutek bł�du 
drukarskiego nie oferowały zni�ki, zaowocowały tak� sam� liczb� zamówie�, jak kupony 
wydrukowane bezbł�dnie i oferuj�ce znaczn� obni�k�. 

Wygl�da wi�c na to, �e jednak dysponujemy pewnym zabezpieczeniem na 
wypadek, gdyby reagowanie typu klik, wrrr... miało nie�� za sob� powa�ne 
niebezpiecze�stwo. Kiedy sprawa jest dla nas wa�na, nie pozwalamy sobie na 
luksus reagowania na jedn� tylko informacj� i niew�tpliwie cz�sto 
powstrzymujemy si� od takiego mechanicznego reagowania (Leippe i Elkin, 
1987). A jednak nie czuj� si� tak całkiem uspokojony. Podkre�lmy raz jeszcze, 
�e skłonno�� do reagowania w kontrolowany, przemy�lany sposób pojawia si�, 
gdy mamy zarówno potrzeb�, jak i mo�liwo�� post�powania w ten sposób. 
Ostatnio czuj� si� mocno przekonany narastaj�c� liczb� dowodów na to, �e 
współczesna posta� i tempo �ycia nie pozwala nam na dogł�bne przemy�lenie 
wielu decyzji, nawet w sprawach osobi�cie dla nas wa�nych (Cohen, 1978; 
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Milgram, 1970). Niektóre problemy s� tak zło�one, czas tak nagli, a tyle 
rzeczy nam przeszkadza, b�d� te� jeste�my tak zm�czeni lub emocjonalnie 
pobudzeni, �e nie mamy umysłowych warunków do podejmowania w pełni 
przemy�lanych decyzji. Czy wi�c sprawa jest wa�na, czy nie, w ko�cu i tak 
poprzestajemy na mechanicznym odtworzeniu jakiej� uproszczonej drogi na 
skróty. 

Mo�e najbardziej widowiskow� i dramatyczn� ilustracj� tego ostatniego 
punktu jest zjawisko nazwane przez urz�dników linii lotniczych kapitanoz� 
(Foushee, 1984). Komisje z Federalnego Zarz�du Lotnictwa badaj�ce katastrofy 
lotnicze wielokrotnie stwierdziły, �e przyczyn� wypadków bywaj� bł�dy 
kapitana samolotu nie sprostowane przez nikogo z załogi nawet wtedy, gdy maj� 
one zupełnie oczywisty charakter. Załoga samolotu, nawet je�eli jest osobi�cie 
jak najbardziej spraw� zainteresowana, nie reaguje na katastrofaln� pomyłk� 
eksperta, automatycznie podporz�dkowuj�c si� regule: „skoro tak mówi 
autorytet, to tak zapewne jest". 

W istocie, zaniepokojenie tym zjawiskiem przybrało przed laty takie 
rozmiary, �e jedna z czołowych linii lotniczych przeprowadziła do�wiadczenie 
maj�ce na celu okre�lenie zasi�gu kapitanozy w szeregach jej własnych 
pracowników. Załogi samolotów wzi�ły udział w symulacjach lotów w trudnych 
warunkach pogodowych i przy ograniczonej widoczno�ci, a wi�c w 
okoliczno�ciach prowadz�cych do zło�ono�ci zada�, silnego pobudzenia 
emocjonalnego i przeci��enia umysłowego. Słowem, w okoliczno�ciach 
nasilaj�cych skłonno�� do reagowania uproszczonego i mechanicznego. Przy 
tym kapitanowie zostali uprzednio przetrenowani tak, aby składnie potrafili 
udawa� (przed nie�wiadom� niczego załog�) własn� niedyspozycj� prowadz�c� 
do katastrofalnego w skutkach bł�du w pilota�u. Ku przera�eniu prowadz�cych 
eksperyment, w 25% symulowanych lotów nikt z załogi nie skorygował 
ewidentnie bł�dnej decyzji kapitana, która podczas rzeczywistego lotu 
zako�czyłaby si� �mierci� wszystkich osób znajduj�cych si� na pokładzie 
samolotu! (Harper, Kidera i Cullen, 1971). 

Wyzyskiwacze 

Zastanawiaj�ce, �e pomimo ogromnego rozpowszechnienia automatycznych 
wzorców zachowa� w tera�niejszo�ci i pomimo gro��cej nam jeszcze wi�kszej 
ich roli w przyszło�ci, wi�kszo�� z nas tak niewiele o nich wie. By� mo�e 
wła�nie dlatego, �e wykonujemy je mechanicznie, bez zastanawiania si�. 
Jakikolwiek by nie był powód naszej ich nieznajomo�ci, o jednym na pewno 
warto pami�ta�. Mechaniczne wzorce zachowa� czyni� nas kompletnie 
bezbronnymi wobec tych, którzy wiedz�, jakie s� zasady ich działania. 

By lepiej zrozumie� wynikaj�ce st�d niebezpiecze�stwo, przyjrzyjmy si� raz 
jeszcze pracom etologów. Okazuje si�, �e nie tylko badacze zachowania zwierz�t 
— ze swoimi nagranymi odgłosami piskl�t i kł�bkami kolorowych piórek — byli 
w stanie wykry�, w jaki sposób mo�na zaktywizowa� automatyczny wzorzec 
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zachowania. Istniej� bowiem zwierz�ta uprawiaj�ce mimikr�, czyli udaj�ce 
posiadanie cech-wyzwalaczy charakterystycznych dla przedstawicieli innych 
gatunków. Pozwala to im wywoływa� dla własnej korzy�ci automatyczne wzorce 
zachowa� owych gatunków. 

Rozwa�my �mierteln� sztuczk� uprawian� przez krwio�ercze samice pewnego 
gatunku ciem (Photuris) na szkod� samców innego gatunku ciem (Photinus). 
Zrozumiałe, �e samce Photinus skrupulatnie unikaj� krwio�erczych samic 
Photuris. Jednak�e poprzez wieki selekcji naturalnej samicom tym udało si� 
zlokalizowa� słaby punkt swoich ofiar. Mianowicie, samce Photinus zupełnie 
„trac� głow�" na widok pewnej sekwencji błysków wydawanych przez samice 
ich własnego gatunku, a sygnalizuj�cej ich gotowo�� seksualn�. Po prostu błyski 
te wyzwalaj� u samców ich własny lot godowy. Zbli�aj� si� do �ródła błysków, a 
tam czekaj� na nich czasami nie samice ich własnego gatunku, lecz krwio�ercze 
Photu�s, które stosuj�c mimikr�, �ci�gaj� samce w obj�cia nie miło�ci, lecz 
�mierci (Lloyd,1965). 

Owady w ogóle zdaj� si� najcz��ciej wykorzystywa� automatyczne wzorce 
zachowania swoich ofiar i nierzadko ta eksploatacja automatyzmów ofiary 
ko�czy si� jej �mierci�. Cz�sto napotka� mo�na tak�e i mniej zabójcze przypadki 
eksploatacji automatyzmu. Na przykład, mała rybka o szablistych z�bach 
(blenny) wykorzystuje pewien do�� niezwykły program współpracy, jaki 
wykształcił si� mi�dzy dwoma innymi gatunkami ryb. Współpraca tych dwóch 
gatunków polega na tym, �e ryby du�e s� czyszczone przez rybki małe. Wygl�da 
to w ten sposób, �e zbli�aj�c si� do du�ej ryby, rybka-czy�ci-cielka wykonuje 
charakterystyczny „taniec sprz�taczki", który wyzwala automatyczn� reakcj� 
ryby du�ej, polegaj�c� na znieruchomieniu i otworzeniu pyska, dzi�ki czemu 
czy�cicielka mo�e swobodnie wpłyn�� do jej paszczy i wyci�gn�� spomi�dzy 
z�bów czy oskrzeli ró�ne grzyby czy inne paso�yty, które tam si� zal�gły. Dzi�ki 
takiej pozazdroszczenia godnej współpracy, mała rybka ma darmowy obiad, a jej 
partnerka jest czysta i schludna, jak przystało na du�� ryb�. I wszystko byłoby 
dobrze, gdyby czasami nie pojawiała si� szablistoz�bna blenny, potrafi ona 
bowiem podpłyn�� do du�ej ryby na�laduj�c „taniec sprz�taczki". Widok owych 
pl�sów wyzwala u du�ej ryby charakterystyczne znieruchomienie i otworzenie 
pyska... co oczywi�cie wykorzystuje blenny wyrywaj�c z pyska kawał �ywego 
mi�sa i uciekaj�c z nim na bezpieczn� odległo��, zanim unieruchomiona ofiara 
nie otrz��nie si� ze swojego automatyzmu (Eibl-Eibesfeldt, 1959). 

W walce o przetrwanie przedstawiciele niemal�e ka�dej formy �ycia wyuczyli 
si� takiej mimikry - pocz�wszy od najprostszych zarazków. Przybieraj�c pozory 
pewnych istotnych własno�ci hormonów czy substancji od�ywczych, owe 
„sprytne" bakterie czy wirusy mog� uzyska� wst�p do zdrowej komórki, która „z 
ochot�" wchłania w siebie przyczyny takich chorób jak w�cieklizna, 
mononukleoza czy zwyczajne przezi�bienie (Goodenough, 1991) . 

Wykrycie podobnych nadu�y� w naszej własnej, ludzkiej d�ungli nie b�dzie 
dla nas �adnym zaskoczeniem. Równie� i w obr�bie własnego gatunku napotka� 
mo�na bezwzgl�dnych wyzyskiwaczy �eruj�cych dzi�ki mimikrze na ludzkich 
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automatyzmach, cho�, co prawda, automatyzmy te maj� charakter nie 
wrodzonych sekwencji zachowa�, lecz reguł i stereotypów, w które nauczyli�my 
si� wierzy�. Niektóre z nich s� słabsze, inne silniejsze, jednak wiele z nich w 
ogromnym stopniu steruje przebiegiem naszego zachowania. Jeste�my poddani 
ich oddziaływaniu od tak wczesnego dzieci�stwa' i s� one dla nas tak� 
oczywisto�ci�, �e rzadko je w ogóle zauwa�amy. A jednak te reguły rz�dz�ce 
naszym zachowaniem mog� zosta� łatwo zaobserwowane z zewn�trz i równie 
łatwo sta� si� niezwykle skutecznym narz�dziem, za pomoc� którego mo�na na 
nas wpływa�. 

Niektórzy ludzie s� doskonale �wiadomi siły tych narz�dzi i wykorzystuj� je z 
wielkim znawstwem i regularno�ci�. Wchodz�c w kontakty społeczne z innymi 
wymagaj�, aby ci podporz�dkowali si� ich wymaganiom, a cz�sto��, z jak� inni 
im ulegaj�, napawa niemałym zdumieniem. Sekret skuteczno�ci działa� tych 
ludzi le�y w sposobie wyra�ania swojego ��dania i wykorzystania narz�dzia 
wpływu społecznego ju� tkwi�cego w naszym otoczeniu społecznym. Czasami 
wystarczy im nie wi�cej ni� jedno słowo odwołuj�ce si� do jakiego� silnego 
mechanizmu psychologicznego. Wypowiedziane we wła�ciwym momencie 
(klik), słowo to aktywizuje automatyczne odtworzenie jednej z zapisanych w nas 
ta�m zachowania (wrrr...). 

* Cho� wszystkie te stworzenia s� bezwzgl�dnymi wyzyskiwaczami, trudno im si� równa� z 
prawdziwym mistrzem tej sztuki - pewnym �ukiem z rodziny Staphylinidae. U�ywaj�c całej 
gamy wyzwalaczy zapachowych i dotykowych, �uk ten potrafi nakłoni� dwa gatunki mrówek 
do przechowywania jego larw i do goszczenia go w dorosłej ju� postaci przez cał� zim� we 
własnym gnie�dzie. Reaguj�c mechanicznie na wyzwalacze produkowane przez �uka, mrówki 
traktuj� go jak osobnika własnego gatunku, mimo �e niecnie im si� odpłaca wyjadaj�c z 
gniazda mrówcze jajeczka i młode. Jednak �ukowi zawsze uchodzi to bezkarnie (Holldobler, 
1971). 

Pami�tacie moj� znajom� ze sklepiku z pami�tkami? Cho� za pierwszym 
razem zupełnie przypadkowo skorzystała na regule „drogi = dobry", nie zaj�ło 
jej oczywi�cie wiele czasu nauczenie si�, by wykorzystywa� t� reguł� w sposób 
zamierzony i systematyczny. Teraz, gdy nadejdzie sezon turystyczny, ka�dy 
niechodliwy towar próbuje sprzeda� podnosz�c najpierw jego cen�. Gdy 
nie�wiadomi niczego tury�ci „daj� si� wpu�ci�" w ten mechanizm, znakomicie 
wzrasta opłacalno�� jej sklepiku. Gdy towar mimo tego nie schodzi, moja 
znajoma mo�e go jeszcze zawsze przeceni� i napisa� now�, znacznie ni�sz� 
(cho� dla niej nadal opłacaln�) cen� pod star�. W ten sposób zach�ca do kupna 
tych, którzy poluj� na dobr� okazj� i - oczywi�cie - nadal wykorzystuje reguł� 
„drogi = dobry", cho� w nieco zmienionej postaci. 

Moja znajoma nie jest, rzecz jasna, jedyn� osob�, która wpadła na pomysł 
wykorzystania reguły „drogi = dobry" w tej drugiej postaci. Kulturysta i pisarz 
Leo Rosten przytacza przykład pomysłowej eksploatacji tej reguły przez dwóch 
braci, Sida i Harry'ego, którzy ongi�, w latach trzydziestych, prowadzili sklep z 
konfekcj� m�sk� niedaleko miejsca zamieszkania Rostena. Zawsze, gdy jaki� 
nowy klient przymierzał garnitur przed wielkim lustrem i pytał o cen�, Sid 
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udawał niedomaganie słuchu. Krzyczał do swojego brata: „Harry, ile 
we�miemy za ten garnitur?" Po czym przykładał r�k� do ucha, a Harry 
odkrzykiwał: „Za ten wspaniały garnitur z czystej wełny - czterdzie�ci pi�� 
dolarów!", co jego rzekomo głuchawy brat kazał sobie jeszcze dwa razy 
powtarza�, tak by ta wysoka cena dobrze zapadła w uszy klienta. Po czym Sid 
zwracał si� do klienta i stwierdzał: „On mówi, �e dwadzie�cia pi�� dolarów". 
Wielu klientów korzystało z tej niebywałej okazji i płaciło czym pr�dzej 
dwadzie�cia pi�� dolarów, umykaj�c ze sklepu wraz z garniturem, zanim biedny 
Sid był w stanie wykry� swoj� „omyłk�". 

Sztuka d�udo 

Ka�da kobieta wytrenowana we wschodniej sztuce walki d�udo mo�e 
skutecznie obroni� si� przed napastnikiem niemal�e nie u�ywaj�c własnych sił, 
które zreszt� mog� by� nawet bardzo niewielkie. Sztuka d�udo polega bowiem 
na wykorzystywaniu sił drzemi�cych w takich regułach, jak prawo grawitacji, 
zasada d�wigni czy inercji. Kobieta potrafi�ca umiej�tnie wykorzysta� te reguły 
mo�e bez trudu pokona� znacznie silniejszego przeciwnika. Podobnie rzeczy si� 
maj� i z wyzyskiwaczami narz�dzi wpływu społecznego, którzy cz�sto niemal�e 
wcale nie posługuj� si� własn� sił� poprzestaj�c na tej, która drzemie w 
stosowanych narz�dziach. Ma to t� dodatkow� zalet�, �e poddane manipulacji 
ofiary ulegaj� jej pozornie dobrowolnie i bez �adnego zewn�trznego nacisku. 
Ulegaj� nie wyzyskiwaczowi, lecz, by tak rzec, po prostu psychologicznym 
siłom natury. 

Nie od rzeczy b�dzie tu przytoczy� jaki� przykład. Odwołuje si� on do jednej 
z reguł rz�dz�cych naszym spostrzeganiem �wiata - do zasady kontrastu 
wpływaj�cej na sposób, w jaki widzimy ró�nic� mi�dzy jakimi� dwoma 
rzeczami pokazywanymi nam jedna po drugiej. Mówi�c najpro�ciej, zasada 
kontrastu polega na tym, �e je�eli druga z pokazywanych rzeczy ró�ni si� 
znacznie od pierwszej, to widzimy j� jako bardziej ró�n� przez to, �e uprzednio 
widzieli�my t� pierwsz�. Tak wi�c, gdy podniesiemy najpierw lekk�, a potem 
ci��k� walizk�, ta druga wyda si� nam ci��sza, ni� wtedy, gdyby�my wcale nie 
podnosili tej pierwszej. Zasada kontrastu jest dobrze udowodniona na gruncie 
psychofizyki i odnosi si� nie tylko do ci��aru, ale i do wszelkich innych wra�e�. 
Je�eli porozmawiamy na przyj�ciu z bardzo atrakcyjn� osob� płci przeciwnej, a 
potem rozmawiamy z osob� o nadal przeciwnej płci, ale ju� niezbyt atrakcyjn�, 
to ta druga wyda nam si� jeszcze mniej poci�gaj�ca, ni� jest w rzeczywisto�ci. 

W istocie, badania przeprowadzone na uniwersytetach stanowych w Arizonie i 
Montanie sugeruj�, �e jeste�my mniej zadowoleni z urody naszych własnych 
partnerów wskutek nierealistycznie zawy�onych ideałów urody, jakimi 
bombarduj� nas mass media. W jednym z tych bada� studenci oceniali zdj�cia 
przeci�tnych dziewcz�t (a studentki - zdj�cia przeci�tnych chłopaków) jako 
mniej atrakcyjne, je�eli bezpo�rednio przedtem przegl�dali ogłoszenia w 
popularnych magazynach. W innym badaniu studenci oceniali atrakcyjno�� 
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pewnej kandydatki na „randk� w ciemno". Kiedy podczas dokonywania oceny 
studenci ogl�dali jeden z odcinków serialu ,/uiiołki Charliego", ocena wypadała 
znacznie ni�ej ni� wtedy, kiedy ogl�dali inny program. Niepospolita uroda 
aktorek kreuj�cych „Aniołki", najwyra�niej powodowała spadek atrakcyjno�ci 
kandydatki na randk� (Kenrick i Gutierres, 1980)*. 

Inny przykład działania zasady kontrastu jest cz�sto wykorzystywany jako 
demonstracja dla studentów w laboratorium psychofizycznym. Ka�dy student po 
kolei zasiada przed trzema miskami - w jednej jest woda gor�ca, w drugiej - 
zimna, w trzeciej - letnia. Zadaniem studenta jest wło�y� jedn� r�k� do wody 
zimnej, jedn� do wody gor�cej, potrzyma� je tam przez chwil�, po czym obie 
wło�y� do wody letniej. „Rozbawione zdumienie", które pojawia si� na twarzy 
studenta mówi nam natychmiast, o co tu chodzi - oto dla tej r�ki, która uprzednio 
tkwiła w wodzie zimnej, letnia woda jest znacznie cieplejsza ni� dla r�ki, która 
tkwiła w wodzie gor�cej. A jednak obie r�ce tkwi� w tej chwili dokładnie w tej 
samej misce. I to wła�nie pokazuje owa demonstracja. Ta sama rzecz - w tym 
przypadku woda o pokojowej temperaturze - mo�e nam si� jawi� na ró�ne 
sposoby, w zale�no�ci od natury poprzedzaj�cego j� zdarzenia. 

* Autorzy ci ostrzegaj�, i� nierealistycznie pi�kni bohaterowie mass mediów (aktorki, aktorzy, 
modelki) powoduj� spadek zadowolenia z wygl�du tych, którzy nam samym s� dost�pni jako 
obiekt romantycznych uczu�. W swoich nowszych badaniach wykonali jeszcze jeden krok 
przekonuj�cy o słuszno�ci tej argumentacji. Wykazali, �e ludzie, którzy obejrzeli wiele zdj�� 
przesadnie atrakcyjnych seksualnie osób płci przeciwnej (w rodzaju tych, które zamieszcza 
Playboy czy Playgirl), uwa�ali swoich własnych mał�onków czy partnerów za mniej godnych 
po��dania (Kenrick, Gutierres i Goldberg, 1989). 

 
Zasada kontrastu 

Rysunek 1.3. �wiaty pomysł. 

Małe, zgrabne narz�dzie wpływu w postaci zasady kontrastu nie pozostaje, 
rzecz jasna, nie zauwa�one przez rozlicznych praktyków wpływu społecznego. 
Wielk� zalet� tej zasady jest nie tylko to, �e działa, ale i to, �e działa ona w 
niezauwa�alny sposób. Ci, którzy zasad� kontrastu wykorzystuj�, by nas do 
czego� namówi�, mog� to czyni� w ogóle nie zdradzaj�c, �e zorganizowali cał� 
sytuacj� wła�nie w taki sposób, by nas namówi�. Dobrym przykładem s� sklepy 
odzie�owe. Załó�my, �e do eleganckiego sklepu wchodzi m��czyzna i mówi ju� 

Strona 26 z 276Wywieranie wpływu na ludzi [Robert Cialdini]

2005-01-16file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Moje%20dokumenty\TEKST...



na wst�pie, �e chciałby kupi� trzycz��ciowy garnitur i sweter. Gdyby� był 
sprzedawc�, w jakiej kolejno�ci pokazywałby� mu te rzeczy, aby go 
doprowadzi� do wydania jak najwi�kszej sumy pieni�dzy? Sklepy odzie�owe 
instruuj� swój personel, aby najpierw pokazywa� rzecz 
najkosztowniejsz�/Zdrowy rozs�dek mo�e tu podpowiada� strategi� odwrotn� - 
skoro człowiek wyda ju� poka�n� sum� na kupno garnituru, dalsze wydawanie 
pieni�dzy na sweter mo�e mu przychodzi� z wielk� niech�ci�. A jednak 
handlowcy wiedz� lepiej i zachowuj� si� zgodnie z tym, co dyktuje zasada 
kontrastu. Najpierw nale�y sprzeda� garnitur, gdy przyjdzie bowiem do 
ogl�dania swetrów, to ich ceny - nawet faktycznie wysokie - wydadz� si� ni�sze 
przez porównanie z uprzednio rozwa�anymi cenami garniturów. Wydawanie 90 
dolarów na sweter mo�e si� wyda� do�� ekstrawaganckim pomysłem, ale 
mniejsza jest na to szansa u kogo�, kto wła�nie wydał 475 dolarów na garnitur, 
bo przecie�, w porównaniu z t� sum�, 90 dolarów to nie tak znowu wiele. Ta 
sama zasada stosuje si� te� do klienta, który chce do garnituru dokupi� jak�� 
drobniejsz� konfekcj� (koszula, pasek, buty). Przeprowadzone badania 
potwierdzaj�, �e działa tu wła�nie zasada kontrastu. Analitycy decyzji 
konsumenckich, Whitney, Hubin i Murphy, stwierdzaj� w swojej „Psychologii 
perswazji i motywacji w sprzedawaniu towarów" (1965): „Co ciekawe, kiedy 
przeci�tny klient wejdzie do sklepu odzie�owego z zamiarem nabycia garnituru, 
prawie zawsze płaci wi�cej za ró�ne dodatki, kiedy kupuje je raczej po ni� przed 
zakupem garnituru". 
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Zasada kontrastu i studentka 

Rysunek 1.4. Zuzi kiepsko idzie chemia, ale na pewno dostałaby 
pi�tk� z psychologii. 

Tak wi�c, z punktu widzenia sprzedawcy, znacznie korzystniejsze jest 
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pokazywanie najpierw dro�szego artykułu, w wypadku bowiem kolejno�ci 
odwrotnej nie tylko nie wykorzystuje on zasady kontrastu, ale wr�cz obraca j� 
przeciw sobie. Pokazuj�c produkt tani jako pierwszy z kolei, produkt drogi za� 
jako drugi, sprzedawca doprowadzałby do tego, �e drugi z tych produktów 
wydawałby si� jeszcze dro�szy - przez kontrast z niewysok� cen� pierwszego. A 
zatem manipuluj�c kolejno�ci� pokazywania produktów o wysokiej i niskiej 
cenie mo�na doprowadzi� do tego, �e cena okre�lonego artykułu b�dzie si� 
wydawała ni�sza b�d� wy�sza. Dokładnie tak samo, jak ta sama temperatura 
wody wydawa� si� mo�e ni�sza b�d� wy�sza, w zale�no�ci od temperatury 
wody, w której nasza r�ka tkwiła poprzednio. 

Sprytne wykorzystywanie zasady kontrastu oczywi�cie nie ogranicza si� 
jedynie do sprzedawców odzie�y. Na ciekawy przypadek wykorzystywania 
zasady kontrastu natrafiłem w pewnej firmie zajmuj�cej si� obrotem 
nieruchomo�ciami, w której zatrudniłem si� jako pocz�tkuj�cy pracownik. By 
nabra� nieco praktyki, towarzyszyłem pewnemu do�wiadczonemu pracownikowi 
firmy, który w czasie weekendów trudnił si� pokazywaniem ró�nych domów 
potencjalnym klientom. Pracownik ten - nazwijmy go Phil - miał wprowadzi� 
mnie w arkana sztuki sprzedawania domów. Jedn� z pierwszych rzeczy, jakie 
zauwa�yłem w post�powaniu Phila było to, �e kiedy przyst�pował do 
pokazywania ofert firmy potencjalnym nabywcom, rozpoczynał zwykle od 
zawiezienia ich do dwóch kolejnych domów znajduj�cych si� w kiepskim stanie, 
a przy tym cechuj�cych si� wyra�nie zawy�on� cen�. Kiedy zapytałem go, 
dlaczego tak robi, roze�miał si� i wytłumaczył mi, �e domy te nie s� faktycznie 
do sprzedania, a jedynie do ogl�dania przez klientów. Obejrzawszy na wpół 
zrujnowany, a przy tym drogi dom, klient nabiera odpowiedniego nastawienia do 
pó�niej ogl�danych propozycji - po prostu z reguły zyskuj� one przez 
porównanie z drog� ruin� ogl�dan� na pocz�tku. Nie wszyscy sprzedawcy firmy, 
w której terminowałem, posługiwali si� tymi domami. Phil czynił to, poniewa�, 
jak si� wyraził, bawił go ten błysk w oku klienta, kiedy pokazywał mu dom 
naprawd� przeznaczony na sprzeda�. „Taki dom naprawd� wygl�dał wspaniale 
po uprzednim obejrzeniu jednego czy dwóch paskudztw!" 

Równie� sprzedawcy samochodów wykorzystuj� zasad� kontrastu, 
szczególnie wtedy, gdy oferuj� klientowi ró�ne dodatki do samochodu. Oferty 
takie s� składane z reguły po wynegocjowaniu zasadniczej ceny samochodu. 
Oczywi�cie, po podj�ciu decyzji o zakupie samochodu za 15 tysi�cy dolarów, 
dodatkowa setka czy dwie za radio zdaj� si� zupełnym drobiazgiem. Podobnie 
niewielkie wydaj� si� sumy za takie dodatkowe przyjemno�ci, jak przyciemniane 
szyby, podwójne boczne lusterka, białe opony, czy co tam jeszcze dealer jest w 
stanie klientowi zaproponowa�. Wytrawny dealer wszystkie te propozycje 
przedstawia jednak nie równocze�nie, lecz jedn� po drugiej - sztuka polega 
bowiem na tym, by cena ka�dego nast�pnego dodatku wygl�dała na nieznaczn� 
w porównaniu z ju� zadecydowan� cen� samochodu (wraz z poprzednimi 
dodatkami). Jak mog� za�wiadczy� weterani kupowania samochodów, cz�sto 
okazuje si�, i� z góry zaplanowana i rozs�dna cena samochodu uległa 

Strona 29 z 276Wywieranie wpływu na ludzi [Robert Cialdini]

2005-01-16file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Moje%20dokumenty\TEKST...



nieoczekiwanemu rozd�ciu wła�nie z powodu tych ró�nych dodatkowych 
atrakcji. I podczas gdy klient stoi osłupiały z podpisanym kontraktem w r�ku 
zastanawiaj�c si�, jak wła�ciwie doszło do tak wielkiej sumy i nie mog�c wini� 
nikogo poza sob� samym - do�wiadczony dealer przygl�da mu si� z cieniem 
u�miechu na ustach, u�miechu mistrza d�udo. 

DONIESIENIA CZYTELNIKÓW 

Od pewnego profesora z Oklahomy 
Mój przyjaciel, zawodowy instruktor gry w tenisa, został wynaj�ty do 

prowadzenia sklepiku sportowego w pewnym klubie skupiaj�cym do�� 
zamo�nych członków. Pragn�c szybko wyzby� si� niektórych rzeczy 
niepotrzebnie zalegaj�cych sklepik, dokonał przeceny szeregu artykułów. Jednak, 
ku jego zdziwieniu, niemal�e nikt z członków klubu nie palił si� do wykorzystania 
naprawd� dobrych okazji, jakie przecena ta stwarzała. Po namy�le doszedł do 
wniosku, �e równie dobrze mo�e podnie�� ceny do ich pierwotnej wysoko�ci - i 
dopiero wtedy niemal�e wszystkie artykuły zostały sprzedane. 

Komentrz autora: zauwa�my, �e podobnie jak w przypadku sklepiku z 
bi�uteri� w Arizonie, mamy tu do czynienia z grup� ludzi zainteresowanych 
nabywaniem towarów o wysokiej jako�ci - z zamo�nymi członkami elitarnego 
klubu, którzy gardz� tanimi produktami. Jestem pewien, �e ich my�lenie rz�dzi 
si� nie tylko reguł� „drogi = dobry", ale i jej odwrotno�ci� w postaci reguły „tani 
= kiepski". Zauwa�my bowiem, �e w j�zyku angielskim [i polskim - przyp. 
tłum.] słowo „tani" znaczy nie tylko tyle co „niedrogi", ale i „po�ledniej jako�ci". 

PODSUMOWANIE 

• Etologowie, badacze zachowania zwierz�t w ich naturalnym �rodowisku, 
zauwa�yli, �e u wielu gatunków wyst�puj� pewne sztywne, mechanicznie 
powtarzane zachowania. Te utrwalone wzorce zachowania s� warte uwagi z 
powodu swego podobie�stwa do automatycznych wzorców reagowania u ludzi 
(na zasadzie klik, wrrr...). Zarówno u ludzi, jak i u zwierz�t wyst�puje tendencja 
do wyzwalania całego ci�gu takiego mechanicznego zachowania przez 
pojawianie si� w otoczeniu tylko jednej, okre�lonej cechy. Zdolno�� do 
reagowania na tak� cech�, czyli wyzwalacz, okazuje si� zwykle bardzo 
korzystny dla organizmu, umo�liwia bowiem natychmiastowe wykonanie 
adekwatnego do sytuacji działania, bez wdawania si� w szczegółow� i 
czasochłonn� analiz� wszystkich dost�pnych informacji. 

• Zalety takiego „chodzenia na skróty" wi��� si� ze skuteczno�ci� i ekonomi� 
działa� - reaguj�c automatycznie na wa�ny wyzwalacz, organizm zaoszcz�dza 
cenny czas, energi� i własne«„zasoby umysłowe", które mo�e wykorzysta� do 
czego innego. „Chodzenie na skróty" ma jednak i swoje wady, poniewa� nara�a 
organizm na kosztowne pomyłki - reagowanie na jedn� tylko cech� otoczenia 
(nawet je�eli jest to w normalnych warunkach cecha wa�na) zwi�ksza 
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prawdopodobie�stwo popełnienia bł�du, szczególnie przy reagowaniu 
automatycznym i bezrefleksyjnym. Mo�liwo�� popełnienia bł�du zwi�ksza si� 
dodatkowo wtedy, kiedy jaka� inna jednostka próbuje dla własnej korzy�ci 
wzbudzi� w organizmie dany automatyzm (za pomoc� celowego manipulowania 
obecno�ci� wyzwalaczy). 

• Wiele procesów ulegania wpływowi społecznemu (kiedy to człowiek zostaje 
nakłoniony do tego, by ulec osobie wywieraj�cej wpływ) mo�na rozumie� w 
kategoriach ludzkiej skłonno�ci do reagowania w sposób automatyczny, 
uproszczony i bezrefleksyjny. Wi�kszo�� członków naszej kultury wykształca w 
sobie w trakcie �ycia pewien zbiór czynników wyzwalaj�cych uleganie 
wpływowi społecznemu, to znaczy zbiór pewnych cech czy informacji, których 
pojawienie si� w otoczeniu jest sygnałem, �e poddanie si� wpływowi b�dzie dla 
człowieka dobroczynne i korzystne. Ka�dy z tych wyzwalaczy ulegania mo�e 
zosta� wykorzystany jako narz�dzie wpływu celem nakłonienia człowieka do 
uległo�ci tak�e wtedy, kiedy wcale to nie słu�y jego interesom. 

PYTANIA 

Powtórka 
1. Na czym polegaj� utrwalone wzorce zachowania u zwierz�t? Na czym 

polega ich podobie�stwo do pewnych typów post�powania u ludzi? Na czym 
polegaj� ró�nice mi�dzy automatycznymi zachowaniami ludzi i zwierz�t? 

2. Na czym polegaj� ogromne zalety automatycznego reagowania u ludzi? Na 
czym polegaj� jego niebezpiecze�stwa? 

3. Jakie s� trzy składniki narz�dzi automatycznego wpływu społecznego? 
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Ulotka nawołuj�ca do zło�enia datku 

Rysunek 1.5 

Pytania na my�lenie 
1. Wyobra� sobie, �e jeste� adwokatem reprezentuj�cym kobiet�, która 

złamała sobie nog� w sklepie i wnosi o 10 ty�. dolarów odszkodowania. Bior�c 
pod uwag� omówion� w tym rozdziale zasad� kontrastu, co by� uczynił w 
trakcie procesu, aby suma ta wydała si� s�dziom odszkodowaniem zupełnie 
rozs�dnym, a nawet niewielkim? 

2. Zamieszczona na rysunku 1.5 ulotka nawołuj�ca do udziału w akcji 
dobroczynnej wydaje si� całkiem zwyczajna. Z wyj�tkiem kolejno�ci, w jakiej 
przedstawione zostały ró�ne wielko�ci mo�liwego datku. Wyja�nij dlaczego - w 
my�l zasady kontrastu - umiejscowienie najmniejszej sumy mo�liwego datku 
pomi�dzy dwoma wi�kszymi sumami stanowi skuteczn� taktyk� nakłaniaj�c� do 
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składania cz�stszych i wi�kszych datków. 
3. Na jakie niebezpiecze�stwa automatycznego reagowania na zasadzie klik, 

wrrr... wskazuj� poni�sze cytaty? 
„Wszystko powinno zosta� uproszczone tak bardzo, jak to tylko mo�liwe, ale 

nie bardziej". (Albert Einstein) 
„Najtrudniej nauczy� si� tego, �e nawet głupcy maj� czasami racj�". 
(Winston Churchill) 
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ROZDZIAŁ 2 

Reguła wzajemno�ci 
Spłacaj ka�dy dług tak, jakby sam Bóg wystawił ci rachunek. 

Ralph Waldo Emerson 

Pewien profesor uniwersytetu wykonał przed laty małe do�wiadczenie - 
wysłał kartki z bo�onarodzeniowymi �yczeniami do grupy absolutnie nie 
znanych sobie osób. Cho� spodziewał si� jakiej� ich reakcji, ta, która 
rzeczywi�cie nast�piła, przeszła jego oczekiwania. Oto ci zupełnie nie znani mu 
ludzie zalali go fal� swoich kartek �wi�tecznych, którymi mu si� odwzajemnili. 
W dodatku znaczna wi�kszo�� z nich nie podj�ła �adnych kroków dla 
wyja�nienia, dlaczego nie znany im osobnik przysłał do nich kartk�. Po prostu, 
skoro dostali od niego �yczenia, klik, odwzajemnili mu si� swoj� własn� kartk� z 
�yczeniami, wrrr... (Kunz i Woolcott, 1976). 

Badanie to dotyczy z pozoru niezbyt wa�nej sprawy, ale ilustruje działanie 
jednego z najsilniejszych narz�dzi wpływu społecznego - reguły wzajemno�ci. 
Reguła ta stwierdza, �e zawsze powinni�my stara� si� odpowiednio odwdzi�czy� 
osobie, która nam dostarczyła jakie� dobro. Je�eli znajoma odda nam jak�� 
przysług�, to my powinni�my jej przysług� odda�; je�eli przyjaciel podaruje nam 
prezent na urodziny, to my powinni�my zjawi� si� z prezentem na jego 
urodzinach; je�eli jaka� para zaprosi nas do siebie na przyj�cie, to i my 
powinni�my j� zaprosi� na jedno z naszych własnych przyj��. I tak dalej. Na 
mocy reguły wzajemno�ci jeste�my zatem zobowi�zani do przyszłego 
rewan�owania si� za przysługi, prezenty, zaproszenia i tym podobne dobra, jakie 
sami otrzymali�my. Owo zaci�ganie długu w momencie otrzymywania jakiego� 
dobra jest przy tym typowe do tego stopnia, �e w wielu j�zykach nawet 
wyra�enie „byłbym bardzo zobowi�zany" stało si� synonimem wyra�enia „z 
góry dzi�kuj�". 

Wa�nym aspektem reguły wzajemno�ci i towarzysz�cego jej poczucia 
zobowi�zania jest powszechno�� ich wyst�powania w ró�nych kulturach. Reguła 
ta jest rozpowszechniona tak dalece, �e Alvin Gouldner (1960) i inni 
socjologowie stwierdzili w wyniku rozległych studiów, �e zobowi�zanie 
wzajemno�ci znane jest wszystkim społecze�stwom ludzkim . Ponadto w obr�bie 
ka�dego społecze�stwa reguła wzajemno�ci dotyczy wymiany wszelkich 
rodzajów dóbr. W istocie, s�dzi� mo�na, �e rozwini�ty system wzajemnych 
zobowi�za�, wypływaj�cych z funkcjonowania tej reguły, stanowi specyficzn� 
cech� dowolnej kultury budowanej przez ludzi. Wybitny archeolog Richard 
Leakey upatruje w regule wzajemno�ci wr�cz istot� tego, co czyni nas lud�mi. 
Twierdzi, �e jeste�my lud�mi dlatego wła�nie, �e nasi przodkowie nauczyli si� 
dzieli� �ywno�ci� i umiej�tno�ciami w ramach „honorowego ła�cucha 
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zobowi�za�" (Leakey i Lewin, 1978). Antropologowie kultury Lionel Tiger i 
Robin Fox (1971) widz� ów ła�cuch zobowi�za� jako specyficznie ludzki 
mechanizm adaptacyjny, umo�liwiaj�cy podział pracy, wymian� ró�nych dóbr i 
usług oraz stworzenie takiej sieci współzale�no�ci, która wi��e poszczególne 
jednostki w wysoce skuteczne zespoły. 

Wła�nie skierowanie poczucia zobowi�zania na przyszło�� ma decyduj�ce 
znaczenie dla powstania owych społecznych konsekwencji, o których pisz� Tiger 
i Fox. Silne i rozpowszechnione poczucie przyszłego zobowi�zania 
zadecydowało zapewne o pojawieniu si� ogromnej ró�nicy w społecznej 
ewolucji naszego gatunku, poniewa� oznaczało ono, �e jeden człowiek mógł da� 
co� (np. po�ywienie, własn� energi� czy trosk�) innemu człowiekowi maj�c 
pewno��, �e w istocie niczego nie traci bezpowrotnie. Tak wi�c po raz pierwszy 
w ewolucyjnej historii osobnik mógł wydatkowa� własne zasoby wcale nie 
zuba�aj�c siebie samego. Konsekwencj� tego było obni�enie naturalnych 
zahamowa� przeciwko transakcjom rozpoczynaj�cym si� od wydatkowania 
własnych zasobów na rzecz innego osobnika. Doprowadziło to do powstania 
wyrafinowanych i skoordynowanych systemów wzajemnego pomagania sobie, 
wymiany darów, wzajemnego bronienia si� czy wreszcie handlu - oczywi�cie z 
ogromnym po�ytkiem dla członków społeczno�ci, które systemy takie potrafiły 
rozwin��. Zwa�ywszy oczywiste po�ytki adaptacyjne wynikaj�ce z reguły 
wzajemno�ci nie mo�e dziwi�, �e reguła ta jest w nas niesłychanie silnie 
wbudowywana w procesie socjalizacji. 

* Niektóre społecze�stwa formalizuj� nawet t� reguł� do postaci pewnego rytuału. Przykładem 
mo�e tu by� Vartan Bhanji - zinstytucjonalizowany obyczaj wymiany podarków, jaki panuje 
w niektórych regionach Pakistanu i Indii. Komentuj�c ten obyczaj, Gouldner (1960) stwierdza: 
„Warto zauwa�y�, �e cały ten system pieczołowicie zapobiega całkowitemu wywikłaniu si? 
jego uczestników z ła�cucha zobowi�za�. Tak na przykład, go�cie opuszczaj�cy uroczysto�� 
weseln� otrzymuj� ró�ne słodycze. Wa��c je w dłoni, gospodyni powiada: »Te s� twoje«, 
maj�c na my�li: »To jest odpłata za to, co ja otrzymałam uprzednio od ciebie«, po czym 
dokładaj�c nast�pne mówi: »A te s� moje«. Przy nast�pnej okazji gospodyni otrzyma od 
obdarowanej osoby równowa�no�� tej drugiej cz��ci słodyczy plus naddatek, który z kolei ona 
b�dzie musiała zwraca�, i tak dalej". 

Najbardziej przekonywaj�c� ilustracj� tego, jak silnie i daleko w przyszło�� 
si�ga� mog� zobowi�zania wzajemno�ci, jest chyba zdumiewaj�ca historia 
pewnych 5 tysi�cy dolarów, jakie w 1985 roku Etiopia ofiarowała Meksykowi. 
W owym czasie Etiopia mogła z powodzeniem ubiega� si� o smutne miano naj 
ci��ej do�wiadczonego kraju �wiata. Ekonomia tego kraju zupełnie dosłownie 
le�ała w ruinach. Wieloletnie susze i wojny domowe doprowadziły kraj do kl�ski 
głodu. Tysi�ce mieszka�ców umierało wskutek niedo�ywienia i chorób. W tej 
sytuacji nie byłbym zaskoczony, gdyby to Meksyk przekazał ci��ko 
do�wiadczonej Etiopii jak�� sum� w ramach pomocy humanitarnej. Ku swojemu 
zdziwieniu przeczytałem w gazecie, �e kierunek wymiany był odwrotny - to 
etiopski Czerwony Krzy� postanowił przesła� 5 tysi�cy dolarów na rzecz ofiar 
trz�sienia ziemi w Meksyku. 
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Moj� osobist� kl�sk� - cho� zawodowym błogosławie�stwem - jest to, �e 
zawsze wtedy, gdy co� mnie zadziwi albo gdy czego� nie rozumiem, czuj� si� 
zmuszony bada� spraw� dalej, by j� jednak zrozumie�. W tym wypadku udało 
mi si� uzyska� dalsze informacje rzucaj�ce wi�cej �wiatła na t� histori�, a to 
dzi�ki pewnemu dziennikarzowi, któremu sprawa wydała si� równie 
zdumiewaj�ca. Dziennikarz ów zwrócił si� do Etiopczyków z pro�b� o 
wyja�nienie powodów ich decyzji. Uzyskana odpowied� okazała si� 
przekonywaj�c� wykładni� reguły wzajemno�ci. Oto pomimo własnej 
katastrofalnej sytuacji, Etiopia zdecydowała si� wysła� rzeczon� sum� 
Meksykowi, poniewa� kraj ten był w nagłej potrzebie (trz�sienie ziemi), a 
wcze�niej, w roku 1935, Meksyk wysłał pomoc humanitarn� Etiopii, kiedy to 
ona była w potrzebie wskutek zbrojnej inawzji włoskich faszystów (Ethiopian 
Red Cross, 1985). Po tej informacji, cho� nadal byłem pod wra�eniem tej 
historii, sprawa stała si� zrozumiała. Potrzeba odwzajemnienia kiedy� uzyskanej 
pomocy przezwyci��ała dystans w przestrzeni i czasie, ró�nice 
mi�dzykulturowe, głód i własne potrzeby ofiarodawców. Krótko mówi�c, 
poczucie zobowi�zania zatriumfowało - w pół wieku pó�niej i pomimo wybitnie 
nie sprzyjaj�cych okoliczno�ci. 

Zasady działania reguły 

W obliczu tak ogromnych po�ytków płyn�cych z reguły wzajemno�ci, ka�de 
społecze�stwo dokłada oczywi�cie wszelkich stara�, aby jej poszanowanie 
wpoi� ka�demu z własnych członków od zarania jego �ycia. Ka�dy z nas był 
starannie trenowany w zakresie wprowadzania owej reguły we własne czyny i 
ka�dy z nas wie, �e ci, którzy reguły nie przestrzegaj�, narazi� si� łacno mog� na 
wy�mianie i inne sankcje społeczne. Z uwagi na ogólny niesmak budzony przez 
osobników, którzy bior�, ale sami nic w zamian nie daj�, skłonni jeste�my zada� 
sobie wiele trudu, by unikn�� miana niewdzi�cznika, sk�pca czy naci�gacza. Ów 
trud, który sobie z takim zapałem zadajemy, bywa jednak czasami 
wykorzystywany przez naci�gaczy eksploatuaj�cych nasz� wiar� w reguł� 
wzajemno�ci, a przez to - i nas samych. 

Aby zrozumie�, w jaki sposób reguła wzajemno�ci bywa wykorzystywana 
przez tych, którzy zdaj� sobie spraw� z ogromnej mocy tego narz�dzia wpływu, 
przyjrzyjmy si� pewnemu eksperymentowi przeprowadzonemu przez psychologa 
Dennisa Regana (1971). Ka�da osoba badana w tym eksperymencie dokonywała 
wespół z innym badanym ocen szeregu dzieł sztuki — bo wła�nie ocen 
estetycznych rzekomo dotyczył ów eksperyment. Drugi badany - nazwijmy go 
Józek - jedynie udawał badanego, a w rzeczywisto�ci był współpracownikiem 
doktora Regana, zachowuj�cym si� w zaplanowany przeze� sposób. To znaczy, 
w przypadku połowy badanych osób, Józek oddawał im - nie proszony - drobn� 
przysług�. Podczas krótkiej przerwy w badaniu wychodził na kilka minut, po 
czym wracał z dwoma butelkami coca-coli, mówi�c: „Pytałem go 
[eksperymentatora], czy mog� sobie przynie�� butelk� coli i zgodził si�, wi�c 
przy okazji przyniosłem jedn� i dla ciebie". W wypadku pozostałych badanych, 
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Józek wychodził co prawda na przerw�, ale wracał z pustymi r�koma, a zatem 
nie oddawał im �adnej przysługi. Wszystkie pozostałe elementy jego zachowania 
były jednakowe w obu tych wypadkach. 

Pod koniec badania, gdy wszystkie oceny dzieł sztuki były ju� dokonane, a 
eksperymentator wyszedł z pokoju, Józek zwracał si� do wła�ciwej osoby 
badanej z pro�b�, aby to ona oddała mu teraz przysług�. Zwierzał si�, �e 
sprzedaje losy na loteri� samochodow� i �e gdyby udało mu si� rozprowadzi� 
wi�cej losów ni� innym, to uzyskałby nagrod� w wysoko�ci 50 dolarów. W 
ko�cu pytał badan� osob�, czy ta nie zechciałaby kupi� jakich� losów (25 centów 
za sztuk�): „Ka�da liczba losów mnie urz�dza, cho�, oczywi�cie, im wi�cej, tym 
lepiej". Podstawowy pomiar dokonywany w tym eksperymencie był bardzo 
prosty i polegał na zliczaniu losów zakupionych przez osoby badane. Bez dwóch 
zda�, Józek okazał si� znacznie skuteczniejszym sprzedawc� losów w�ród tych 
badanych, którym uprzednio sam oddał drobn� przysług�. Najwyra�niej czuj�c, 
�e co� Józkowi zawdzi�czaj�, kupili oni dwukrotnie wi�cej losów ni� ci, którym 
nie oddał on przedtem �adnej przysługi. Cho� opisane badanie Regana jest 
bardzo prost� demonstracj� funkcjonowania reguły wzajemno�ci, ilustruje ono 
szereg wa�nych własno�ci tej reguły, co pozwoli zrozumie� nam w dalszych 
rozwa�aniach, w jaki sposób mo�e ona by� wykorzystywana jako narz�dzie 
wpływu na innych. 

Przemo�na siła wzajemno�ci 

Jednym z powodów, dla których wzajemno�� stanowi niezwykle skuteczne 
narz�dzie wywierania wpływu na innych, jest ogromna siła tej reguły. Siła jej 
jest tak wielka, �e to wła�nie poczucie zobowi�zania decyduje nieraz o 
spełnianiu takich cudzych pró�b, które bez tego poczucia z pewno�ci� 
spotkałyby si� z odmow�. Badanie Regana dostarcza pewnych dowodów na to, 
�e poczucie zobowi�zania mo�e silniej wpływa� na spełnianie cudzych pró�b ni� 
inne czynniki, od których uleganie pro�bom równie� zale�y. Oprócz roli reguły 
wzajemno�ci, Regana interesowała tak�e kwestia, czy lubienie osoby prosz�cej 
przez proszon� wpływa na szans� spełnienia pro�by. W zwi�zku z tym poprosił 
on swoich badanych o wypełnienie kilku skal pozwalaj�cych zmierzy�, jak 
dalece lubili oni (b�d� nie lubili) Józka. Nast�pnie porównywał sił� lubienia z 
liczb� zakupionych od Józka losów i stwierdził powi�zanie tych dwóch spraw - 
im bardziej badani lubili Józka, tym wi�cej kupowali od niego losów. 
Oczywi�cie, nie jest to zale�no�� zaskakuj�ca, nietrudno bowiem zgadn��, �e 
ch�tniej oddajemy przysługi ludziom, których lubimy. 

Interesuj�cy jest natomiast inny jeszcze wynik uzyskany przez Regana: oto 
zale�no�� mi�dzy lubieniem Józka a wielko�ci� oddanej mu przysługi całkowicie 
zanikała w�ród tych badanych, którzy dostali od niego uprzednio butelk� coca-
coli. Tak wi�c tym, którzy zawdzi�czali Józkowi drobn� uprzejmo��, nie czyniło 
�adnej ró�nicy, czy go lubili, czy nie. Po prostu poczuwali si� do wdzi�czno�ci i 
kiedy nast�piła po temu sposobno�� - okazywali j�. Ci, którzy Józka raczej nie 
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lubili, kupowali od niego dokładnie tyle samo losów, co ci, którzy go lubili. 
Reguła wzajemno�ci jest zatem na tyle silna, �e jej wzbudzenie mo�e całkowicie 
zniwelowa� wpływ wywierany przez inny czynnik, jakim jest lubienie osoby 
prosz�cej przez proszon�. 

Pomy�lmy o skutkach tego zjawiska. Oto ludzie, których nie lubimy - 
antypatyczni czy namolni sprzedawcy, niepo��dani znajomi, przedstawiciele 
dziwacznych czy niepopularnych organizacji — równie� mog� doprowadzi� nas 
do uległo�ci, je�eli tylko uda im si� wywoła� w nas poczucie zobowi�zania za 
pomoc� jakiej� drobnej, oddanej nam przysługi. Rozwa�my przykład 
wywodz�cej si� ze Wschodu sekty Hare Kriszna. Cho� jej korzenie tkwi� w 
Kalkucie, sekta ta zdobyła sobie w latach siedemdziesi�tych ogromn� 
popularno�� i dobra materialne w Stanach Zjednoczonych. 
ródłem jej 
znacznego bogactwa było wiele ró�nych przedsi�wzi��, w�ród których 
najbardziej widoczne pozostaje po dzi� dzie� prowadzenie publicznej zbiórki 
pieni�dzy po�ród przypadkowych przechodniów. W swoim czasie, prowadz�cy 
zbiórk� wyznawcy Hare Kriszna przedstawiali sob� niezapomniany widok, gdy 
przemierzali ulice ameryka�skich miast ze swoimi ogolonymi głowami, ubrani w 
co�, co wygl�dało na białe prze�cieradła, obwieszeni paciorkami i 
dzwoneczkami, rytmicznie podryguj�cy i pod�piewuj�cy w rytm egzotycznych 
b�bnów. 

Cho� tego rodzaju styl bycia znakomicie sprzyjał �ci�ganiu na siebie uwagi 
przechodniów, nie był on jednak zbyt dobrym pomysłem na zach�canie ludzi do 
składania datków. Dla przeci�tnego Amerykanina wyznawcy Hare Kriszna 
wygl�dali co najmniej dziwacznie i wcale nie wzbudzali ochoty, aby ich 
wspiera� ekonomicznie. Szybko stało si� jasne, �e sekta ma powa�ny problem ze 
swoim public relations. Proszeni o datki ludzie nie lubili ani wygl�du, ani 
ubioru, ani zachowania prosz�cych, w zwi�zku z czym datki były nieliczne. 
Gdyby stowarzyszenie wyznawców Kriszny było przedsi�wzi�ciem 
komercyjnym, rozwi�zanie byłoby bardzo proste - nale�ałoby zmieni� swój 
obraz i obyczaje w taki sposób, by spodoba� si� potencjalnym ofiarodawcom. 
Jednak Stowarzyszenie Hare Kriszna jest organizacj� religijn�, a sposób 
ubierania si� i post�powania wyznawców ka�dej religii jest przynajmniej 
cz��ciowo powi�zany z sam� tre�ci� wyznawanej wiary —jest wi�c z natury 
rzeczy mało podatny na zmian�. Przywódcy sekty stan�li przed powa�nym 
dylematem. Z jednej strony, zasady wyznania nie pozwalały na zmian� stylu 
ubrania, fryzury i zachowania wyznawców, z drugiej - te wła�nie elementy 
odstr�czały przeci�tnego Amerykanina od wyznawców Kriszny, co podcinało 
byt ekonomiczny sekty, opieraj�cy si� w du�ym stopniu na dobrowolnych 
datkach. Co nale�ałoby uczyni� w takiej sytuacji? 

Rozwi�zanie wymy�lone przez przywódców sekty okazało si� niezwykle 
błyskotliwe w swej prostocie i skuteczno�ci. Zwrócili si� mianowicie w stron� 
takiej taktyki zbierania funduszy, której skuteczno�� nie zale�ała od sympatii 
wzbudzanej w ofiarodawcach przez zbieraj�cych datki. Zale�ała natomiast od 
poczucia obligacji, jakie zbieraj�cy datki w nich wzbudzali poprzez umiej�tne 
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manipulowanie reguł� wzajemno�ci. Zastosowana taktyka polegała na tym, �e 
zanim jaki� członek sekty zwrócił si� do przechodnia o datek, inny członek sekty 
„bezinteresownie" go obdarowywał - zwykle ksi��k� Bhagvad Gita, 
miesi�cznikiem stowarzyszenia wyznawców Kirszny, czy wreszcie, w 
najbardziej ekonomicznej wersji - kwiatem. Bogu ducha winien przechodzie�, 
któremu znienacka przypi�to do ubrania czy wci�ni�to do r�ki kwiat, w �adnym 
wypadku nie mógł go odda� z powrotem. „Nie, nie. Prosz� go zatrzyma� - to 
nasz prezent dla pana" - kategorycznie stwierdzał członek sekty. Dopiero wtedy, 
kiedy sprawa przyj�cia „prezentu" była ju� załatwiona, a przechodzie� na dobre 
siedział w pułapce poczucia zobowi�zania, nast�powała pro�ba o datek na rzecz 
sekty. Ta taktyka „z dobroczy�cy - �ebrak", stosowana w szczególno�ci na 
lotniskach, okazała si� niesłychanym hitem Stowarzyszenia Hare Kriszna, 
przynosz�c mu ogromne sumy pieni�dzy, wydane nast�pnie na zakup i budow� 
�wi�ty�, domów i całych przedsi�biorstw nale��cych dzi� do 321 o�rodków 
sekty w Stanach i poza ich granicami. 

Cho� obecnie taktyka ta nie przynosi ju� wyznawcom Kriszny takich 
sukcesów, jak na pocz�tku, warto zauwa�y�, �e nie wynika to wcale z osłabienia 
reguły wzajemno�ci. Po prostu ka�dy, kto ju� raz został nabrany w ten sposób, 
stara si� omija� wyznawców Kriszny na dworcach czy lotniskach i nie dopu�ci� 
do tego, aby zosta� przez nich „obdarowanym". I cho� stowarzyszenie wymaga 
obecnie od swoich członków zwyczajnych ubiorów w trakcie zbierania datków 
(niektórzy d�wigaj� nawet torby podró�ne lub walizki), tak, aby potencjalnym 
ofiarom uniemo�liwi� ich natychmiastowe rozpoznanie, ta proceduralna 
poprawka okazała si� niezbyt skuteczna. Po prostu zbyt wiele osób nauczyło si� 
wystrzega� przyjmowania nieproszonych podarków w takich miejscach, jak 
dworce czy lotniska. 

W konsekwencji, Stowarzyszenie Hare Kriszna do�wiadcza w ostatniej 
dekadzie powa�nych trudno�ci. W samej tylko Ameryce Północnej około 30% 
jego �wi�ty� zostało zamkni�tych z powodów ekonomicznych, personel za� 
pozostałych spadł z niegdysiejszych 5000 do około 800 osób. Jednak wyznawcy 
Kriszny nie zniech�caj� si� łatwo. Liderzy Stowarzyszenia przyznaj�, �e ma ono 
kłopoty z utrzymaniem swojej długotrwałej ju� obecno�ci na terenie Stanów, 
jednak wiele sobie obiecuj� po nowo otwartych „rynkach" Europy Wschodniej 
— gdzie ludzie zapewne jeszcze nie zd��yli si� pozna� na taktyczne, 
„dobroczynno�ci" sekciarzy. 
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Hare Kriszna 

Rysunek 2.1. Organizacja Hare Kiyszna znajduje w Polsce 
wielu zwolenników, a zarazem podatny grunt dla swoich 

oddziaływa�. Coraz cz��ciej b�dziemy spotyka� si� z mniej lub 
bardziej subtelnymi metodami nakłaniania nas do wsparcia 

finansowego tej grupy wyznaniowej. 

Nawiasem mówi�c fakt, �e ludzie broni� si� przed sekciarzami nie 
pozwalaj�c, aby im oddano pocz�tkow� „przysług�", zamiast po prostu odmówi� 
j� odwzajemnienia, stanowi nast�pny dowód na przemo�n� sił� tkwi�c� w regule 
wzajemno�ci. Łatwiej „nie da� si� wpu�ci�" w działanie reguły, ni� j� po prostu 
złama�, kiedy ju� została zastosowana. 

Polityka. Polityka stanowi inn� dziedzin�, w której jak na dłoni widoczne jest 
funkcjonowanie reguły wzajemno�ci. I to na ka�dym szczeblu. 

• Na szczeblu najwy�szym wybieralni reprezentanci narodu cz�sto anga�uj� 
si� w wymian� usług, co czyni �wiat polityki niezbyt - najłagodniej mówi�c - 
zrozumiałym dla normalnego człowieka. Jednak kiedy poseł głosuje sprzecznie z 
lini� swojej partii czy własnymi pogl�dami, mo�e si� za tym ukrywa� po prostu 
oddawanie przysługi innemu politykowi, wobec którego ma jakie� zobowi�zania. 
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Znawców sceny politycznej nieraz zdumiewa ogromna liczba ustaw, jakie 
ameryka�skiemu prezydentowi Lyndonowi Johnsonowi udało si� przeprowadzi� 
przez Kongres w pocz�tkowym okresie sprawowania prezydentury. Za jego 
projektami głosowali cz�sto nawet kongresmeni powszechnie znani ze 
sprzeczno�ci swoich pogl�dów z legislacyjnymi pomysłami Johnsona. 
Dokładniejsze analizy wykonane pó�niej przez politologów wykazały, �e 
przyczyn� były nie tyle perswazyjne talenty prezydenta, ile du�a liczba przysług, 
jakie oddał on wielu członkom Kongresu i Senatu podczas swojego 
wieloletniego przebywania w kr�gach najwy�szej władzy. Po osi�gni�ciu 
prezydentury, mniej lub bardziej wyra�nie za��dał spłacenia tych długów, co 
pozwoliło mu uzyska� po��dane przez siebie rezultaty przy wielu głosowaniach. 
Co ciekawe, w podobny sposób mo�na wyja�nia� liczne pora�ki, jakie ponosił w 
głosowaniu zgłaszanych przez siebie ustaw inny ameryka�ski prezydent — 
Jimmy Carter (mimo tego, �e Carter był z Partii Demokratycznej, a demokraci 
mieli podówczas wi�kszo�� zarówno w Kongresie, jak i w Senacie). Otó� Carter 
pojawił si� na waszyngto�skim Kapitelu jako człowiek nowy, spoza układów, co 
zreszt� było jego głównym argumentem wyborczym. Fakt, �e nie był uwikłany 
w stare układy i nikomu niczego nie zawdzi�czał, zapewne pomógł mu w 
wygraniu wyborów. Jednak fakt, �e w zwi�zku z tym i jemu nikt niczego nie 
zawdzi�czał, zapewne przyczynił si� do licznych pora�ek w głosowaniu 
zgłaszanych przeze� projektów ustaw. 

• Na innym poziomie �wiata polityki przemo�no�� reguły wzajemno�ci 
widoczna si� staje dzi�ki szeregowi ustawowych zabezpiecze� przed jej 
działaniem. Partiom politycznym, wybieralnym urz�dnikom czy 
parlamentarzystom nie wolno przyjmowa� na swe kampanie wyborcze sum 
przekraczaj�cych ustawowo okre�lon� wysoko��. Ani od osób prywatnych, ani 
od korporacji. Tak, aby po wygranych wyborach nie dochodziło do 
odwdzi�czania si� owym osobom czy korporacjom. Tego rodzaju zabezpieczenia 
s� jednak tylko cz��ciowo skuteczne - tak czy owak reguła wzajemno�ci jest 
wa�nym elementem zwi�zków biznesu z polityk�. Wystarczy przypomnie�, �e 
wiele korporacji czy organizacji finansuje w wa�nych wyborach kampanie obu 
głównych kandydatów. A je�eli dla kogo� nie stanowi to jeszcze 
wystarczaj�cego dowodu na fundamentaln� rol� reguły wzajemno�ci we 
wzajemnych stosunkach �wiata polityki i biznesu, to mo�na przywoła� jawnie 
bezczeln� wypowied� 

Charlsa H. Keatinga, biznesmena zamieszanego w wielomiliardowy skandal 
korupcyjny (tzw. afera Savings & Loan). Zapytany przez s�d o to, czy istnieje 
jaki� zwi�zek pomi�dzy sum� 1,3 miliona dolarów, wpłacon� przeze� na 
kampani� wyborcz� pi�ciu senatorów, a pó�niejszymi ich działaniami 
utrudniaj�cymi dochodzenie przeciw niemu, odpowiedział: „Chciałbym tu z cała 
moc� podkre�li�", �e z pewno�ci� tak� wła�nie mam nadziej�". 

• Na poziomie najni�szym — tj. relacji miedzy politykiem a jego wyborcami - 
organizatorzy kampanii wyborczych nieraz si� przekonali, �e najskuteczniejszym 
sposobem zapewniaj�cym wybór kandydata jest jego zdolno�� do oddawania 
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nawet drobnych przysług jak najwi�kszej liczbie wyborców. W wielu 
miastach szeregowi aktywi�ci kampanii wyborczych nadal w ten wła�nie sposób 
zjednuj� wyborców swojemu kandydatowi. Dotyczy to zreszt� nie tylko 
anonimowych obywateli - w prawyborach prezydenckich z 1992 roku znana 
aktorka Sally Kellerman wsparła swym nazwiskiem kampani� jednego z 
kandydatów Partii Demokratycznej — Jerry'ego Browna. Zapytana o powody 
odparła: „Przed dwudziestu laty poprosiłam dziesi�cioro przyjaciół o pomoc w 
przeprowadzce. No i Jerry był jedynym, który si� w ogóle pojawił". 

Nie tak znowu darmowa próbka. Oczywi�cie przykłady wykorzystywania 
reguły wzajemno�ci mo�na te� znale�� w dziedzinie handlu. Rozwa�my tu tylko 
dwa dobrze znane przykłady spo�ród wielu mo�liwych. Pierwszy to darmowa 
próbka - technika marketingowa stosowana z dobrym skutkiem od 
niepami�tnych czasów. Najcz��ciej sprzedawca czy wytwórca daje 
potencjalnemu nabywcy niewielk� porcj� swojego produktu. Tak, by ten mógł 
si� przekona�, czy produkt mu si� podoba, czy nie. To zrozumiałe. Jednak urok 
darmowej próbki polega na tym, �e —jako darmowa wła�nie -jest ona tak�e i 
prezentem, którego otrzymanie obliguje do wzajemno�ci. Jakiej wzajemno�ci? 
Ano w postaci zakupienia wypróbowywanego produktu -jest to przecie� 
wła�ciwie jedyny sposób, w który mo�emy si� zrewan�owa� uprzejmemu 
sprzedawcy. I to jest wła�nie sztuka subtelna niczym d�udo - otrzymali�my 
próbk� produktu w celach czysto informacyjnych, a jednocze�nie ten niewinny, a 
nawet godny pochwały gest sprzedawcy wzbudził w nas niepostrze�enie pot��n� 
sił� nakłaniaj�c� do dokonania zakupu! 

Idealnym miejscem do rozdawania darmowych próbek jest supermarket, gdzie 
przechodz�cym klientom cz�sto wr�cza si� do spróbowania a to kanapeczk� z 
now� past� rybn�, a to kawałek sera czy łyk cudownego napoju gasz�cego 
pragnienie. Wielu ludziom, po otrzymaniu takiego miłego prezenciku od 
niezmiennie u�miechni�tego sprzedawcy, trudno jest poprzesta� na oddaniu 
wykałaczki czy pustego kubka i opuszczeniu sklepu. Wielu co� jednak w tym 
sklepie kupi, nawet je�eli jest to im zwyczajnie zb�dne. Vance Packard podaje w 
swojej pracy The Hidden Persuaders (1957) rekordowy wynik pewnego 
dyrektora supermarketu w Indianie, który jednego dnia sprzedał 500 kilogramów 
sera dzi�ki temu, �e kr�g tego sera le�ał na stoliku po�rodku sklepu, a ka�dy 
klient mógł sobie za darmo odkroi� dowolny jego kawałek. 
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Buenos nachos 

Rysunek 2.2. Niektórzy sprzedawcy ju� nawet nie czekaj� z 
podaniem darmowej próbki na to, aby klient wszedł do ich 

sklepu. 

Nieco inn� wersj� techniki darmowych próbek posługuje si� Amway 
Corporation. Jest to niezwykle dynamicznie rozwijaj�ca si� korporacja* 
zajmuj�ca si� domokr��n� sprzeda�� artykułów gospodarstwa domowego i 
toaletowych. W ci�gu zaledwie kilku lat Amway rozwin�ła si� z prymitywnego 
przedsi�wzi�cia w ogromn� korporacj� - obecna warto�� sprzedawanych przez 
ni� produktów si�ga półtora miliarda dolarów w skali roku. Pomysłem, który w 
du�ym stopniu do tego sukcesu si� przyczynił, jest BUG - niewielki kontener, 
zawieraj�cy zestaw buteleczek i pudełek z ró�nymi oferowanymi klientowi 
produktami. Powiedzmy, buteleczka płynu do od�wie�ania mebli, pudełeczko 
proszku do prania, mały szampon do włosów, mały dezodorant i płyn przeciw 
insektom. Poufna instrukcja dla sprzedawców firmy Amway nakazuje im 
zostawi� cały kontener nagabywanej klientce w domu „... na 24, 48 lub 72 
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godziny, bez ponoszenia przez ni� jakichkolwiek kosztów. Powiedz jej, �e 
chodzi ci tylko o to, aby wypróbowała te produkty... Jest to oferta, której nie 
sposób odmówi�". Zadaniem sprzedawcy Amway jest powróci� na koniec okresu 
próbnego do klientki, aby odebra� kontener i ewentualne zamówienie na 
odpłatny ju� zakup reklamowanych produktów. Poniewa� w tak krótkim czasie 
niewielu klientów jest w stanie zu�y� całkowicie nawet jedn� z oferowanych 
próbek, sprzedawca mo�e - po uzupełnieniu butelek - ten sam kontener 
zaoferowa� innemu klientowi, mieszkaj�cemu naprzeciwko. I cały proces si� 
powtarza. Wielu przedstawicieli firmy Amway obraca równocze�nie wieloma 
takimi „kontenerkami". 

* Działaj�ca zreszt� tak�e i na terenie Polski (przyp. tłum.) 

Oczywi�cie i Ty i ja wiemy, co si� dzieje z klientk�, która pozwoliła 
obdarowa� si� darmowym „kontenerkiem". Najprawdopodobniej wpadła w 
pułapk� reguły wzajemno�ci. Wielu takich klientów poczuwa si� do obowi�zku 
jakiego� zrewan�owania si� za cz��ciowo zu�yte produkty i po prostu składa 
wi�ksze zamówienie. Wiedz� to, rzecz jasna i w Amway Corporation. Jednak 
skuteczno�� tej techniki wywołała poruszenie nawet wewn�trz tej firmy. Oto 
fragmenty raportów nadesłanych do centrali przez dystrybutorów z ró�nych 
stanów: 

To nie do wiary! Jeszcze nigdy czego� takiego nie mieli�my. 
Produkty schodz� w niebywałym tempie, a dopiero 
rozpoczynamy.... Lokalni dystrybutorzy zacz�li posługiwa� si� 
BUG-ami i nast�pił niesłychany wzrost sprzeda�y [dystrybutor ze 
stanu Illinois]. To jest najlepszy pomysł na sprzeda� detaliczn�, jaki 
kiedykolwiek mieli�my! �rednio rzecz bior�c, je�eli klient 
zaakceptuje BUG-a, to zamawia potem połow� znajduj�cych si� w 
nim produktów! Słowem - doskonale! W całej naszej organizacji nic 
nie okazało si� dot�d równie skuteczne [dystrybutor ze stanu 
Massachusetts]. 

Dystrybutorzy firmy Amway s� wi�c kompletnie - cho� mile - zaskoczeni 
skuteczno�ci� BUG-a. Oczywi�cie po tym, co tu dot�d sobie powiedzieli�my, ani 
Ty, ani ja nie powinni�my temu a� tak si� dziwi�. 

Reguła wzajemno�ci rz�dzi te� szeregiem sytuacji społecznych nie maj�cych 
zwi�zku ani z pieni�dzmi, ani z handlem. Wła�nie takiej sytuacji dotyczy jeden z 
moich ulubionych przykładów, ilustruj�cych ogromn� sił� wzajemno�ci jako 
narz�dzia wpływu na innych. Europejski uczony Eibl-Eibelsfeldt (1975) opisuje 
epizod, jaki przydarzył si� podczas I wojny �wiatowej pewnemu niemieckiemu 
�ołnierzowi, którego zadaniem było chwytanie �ołnierzy przeciwnika celem 
pó�niejszego poddania ich przesłuchaniu. Z samej istoty okopowej wojny 
pozycyjnej wynikała du�a trudno�� przekroczenia pasa ziemi niczyjej, 
rozdzielaj�cego wrogie sobie linie okopów. Jedynie do�wiadczony wywiadowca, 
działaj�cy w pojedynk� i pod osłon� nocy, był w stanie przeczołga� si� do 
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wra�ych okopów celem pochwycenia j�zyka i ka�da z walcz�cych armii 
takimi wywiadowcami dysponowała. Eibl-Eibelsfeldt opowiada, �e jeden z 
takich do�wiadczonych wywiadowców kolejny raz przekradł si� której� nocy do 
nieprzyjacielskich okopów i zaskoczył w nich samotnego �ołnierza. Dał si� on 
łatwo rozbroi�, poniewa� akurat zaj�ty był jedzeniem. Zastraszony jeniec, 
trzymaj�c w r�ku jedynie kawałek chleba, wykonał wówczas by� mo�e 
najwa�niejszy gest w swoim �yciu. Podał wrogowi kawałek chleba. 
Nieoczekiwany prezent tak poruszył niemieckiego wywiadowc�, �e nie był on w 
stanie doko�czy� swego zadania. Z pustymi r�koma przekradł si� na powrót do 
własnych okopów, by stawi� czoło naganie przeło�onych. 

Równie poruszaj�ca ilustracja siły drzemi�cej w regule wzajemno�ci pochodzi 
z opowie�ci kobiety, która uratowała własne �ycie nie daj�c prezentu -jak to 
uczynił ów pochwycony �ołnierz - lecz odmawiaj�c przyj�cia prezentu i 
obligacji do rewan�u, jak� poci�gn�łby on za sob�. W listopadzie 1978, po�ród 
d�ungli Gujany, doszło do wstrz�saj�cego wydarzenia. Jim Jones, 
charyzmatyczny lider zało�onej przez siebie sekty religijnej, nakazał zbiorowe 
samobójstwo wszystkim swoim wyznawcom. Znaczna ich wi�kszo�� posłusznie 
wypiła trucizn� i zmarła. Tylko niewielu si� uratowało, a w�ród nich kobieta 
nazwiskiem Diane Louie, która nie podporz�dkowała si� rozkazowi, lecz uciekła 
w d�ungl�. Swoje nieposłusze�stwo przypisywała potem temu, �e gdy wcze�niej 
była chora, odmówiła Jonesowi, gdy ten chciał jej odda� przysług�. Nie zgodziła 
si� przyj�� specjalnego po�ywienia, poniewa�, jak mówi, „wiedziałam, �e gdyby 
ju� raz mnie obdarzył jakimi� przywilejami, to ju� by mnie miał. Nie chciałam 
mu niczego zawdzi�cza�" (Anderson i Zimbardo, 1984). 

Jak reguła wymusza niechciane długi 

Wskazywałem poprzednio, �e siła zobowi�zania do wzajemno�ci jest tak 
wielka, �e skłoni� nas mo�e do ulegania pro�bom nawet dziwacznych, 
niepo��danych czy nielubianych osób, je�eli tylko oddały nam one przedtem 
jak�� przysług�. Zjawisko to wyst�puje nie tylko z powodu samej siły poczucia 
obligacji, ale tak�e dlatego, �e poczucie to wzbudzaj� równie� przysługi, o 
które�my wcale nie prosili. Na przykład organizacja American Disabled 
Veterans, trudni�ca si� m.in. zbieraniem funduszy na rzecz kalekich �ołnierzy, 
podaje, �e normalne pro�by o datki wysyłane poczt� wywołuj� u 18% odbiorców 
pozytywn� reakcj� (tj. datek). Wielko�� ta ulega jednak niemal�e podwojeniu do 
35%, je�eli do pro�by o datek doł�czony jest prezent w postaci drukowanych 
nalepek z nazwiskiem i adresem odbiorcy (które mo�e on potem wykorzysta� do 
własnej korespondencji). Całkiem mo�liwe, �e nasze poczucie zobowi�zania 
ro�nie, gdy sami prosimy o oddanie nam przysługi, jednak przysługi nieproszone 
równie� s� w stanie poczucie to wzbudza�. 

Chwila zastanowienia nad społecznymi funkcjami reguły wzajemno�ci 
pozwala bez trudu zrozumie�, dlaczego tak si� dzieje. Reguła ta wykształciła si� 
w ludzkich społecze�stwach mi�dzy innymi po to, aby zach�ca� jednostk� do 
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inicjowania kontaktów opartych na wzajemnej wymianie usług - bez l�ku 
przed eksploatacj� ze strony innej jednostki. Je�eli reguła ma spełnia� t� wła�nie 
funkcj�, to oczywiste jest, �e nawet nieproszona przysługa powinna mie� 
zdolno�� do wzbudzania poczucia obligacji. Zwa�my te�, �e oparte na 
wzajemno�ci relacje mi�dzy jednostkami s� dla nich w ostatecznym efekcie 
bardzo korzystne, w zwi�zku z czym w ludzkich kulturach pojawia si� 
niesłychanie silna presja na ich nawi�zywanie. Nic wi�c dziwnego, �e, opisuj�c 
rytuał wymiany darów, wpływowy antropolog francuski Marcel Mauss (1954) 
powiada, �e w ludzkich kulturach powszechnie wyst�puje zarówno 
zobowi�zanie do dawania, zobowi�zanie do przyjmowania, jak i 
zobowi�zanie do oddawania. 

I cho� istot� reguły wzajemno�ci jest zobowi�zanie do oddania, to 
zobowi�zanie do przyjmowania jest czynnikiem pozwalaj�cym na tak łatwe 
wykorzystywanie reguły jako narz�dzia wpływu. To wła�nie bowiem 
zobowi�zanie do przyjmowania ogranicza nasz� zdolno�� do wybierania osób, 
którym chcieliby�my co� zawdzi�cza�. Wybór nale�y tu wyra�nie do tego, kto 
przysług� oddaje. 

Przyjrzyjmy si� temu procesowi na dwóch wspominanych ju� przykładach. W 
eksperymencie Regana, przysługa oddana badanym podwajała liczb� losów 
zakupywanych przez nie u Józka, który przysług� t� im oddał. Co prawda wcale 
go o przyniesienie coca-coli nie prosili, ale łatwo jest zrozumie�, dlaczego 
trudno byłoby jej od Józka nie przyj��. W ko�cu i tak wydał on ju� swoje 
pieni�dze, jego przysługa była adekwatna do sytuacji, a w dodatku jej 
nieprzyj�cie byłoby wyra�n� i niczym nie sprowokowan� niegrzeczno�ci�. 
Powiedzie� niemal mo�na, �e w istocie badani musieli przysług� t� przyj��, 
przymus ten był jednak ukryty, nie przeszkodził wi�c wzbudzeniu poczucia 
zobowi�zania za przysług�, jak to stało si� widoczne, kiedy ju� Józek powiedział 
im o sprzedawaniu losów. Wida� tu wi�c wyra�n� asymetri� - tak naprawd�, 
wszystkie swobodne wybory sposobu działania nale�ały w tej sytuacji do Józka. 
To on wybrał posta� pierwszej przysługi, to on wybrał te� posta� mo�liwego 
rewan�u za ni�. Oczywi�cie mo�na twierdzi�, �e badani tak�e mieli pewien 
wybór - mogli albo odmówi� przyj�cia przysługi, albo odmówi� zrewan�owania 
si� za ni�. Tyle �e s� to wybory, których niemal�e nie sposób dokona�, 
wymagałoby to bowiem przeciwstawienia si� dziedzictwu naszej kultury, jakie 
drzemie w regule wzajemno�ci. 

Sił� obligacji, wzbudzanej nawet niechcian� przysług�, dobrze ilustruje 
przebieg zbierania datków przez wyznawców Kriszny. Jak stwierdziłem podczas 
systematycznych obserwacji, typowy przebieg tego procesu wygl�da mniej 
wi�cej tak: 

M��czyzna o wygl�dzie biznesmena przemierza szybkim krokiem 
do�� zatłoczony dworzec lotniczy. Nagle wyrasta przed nim 
wyznawca Kriszny i wr�cza mu kwiat. Zaskoczony* m��czyzna 
odruchowo chwyta kwiat, po to tylko, by niemal natychmiast odda� 
go wyznawcy ze słowami, �e kwiat nie jest mu niepotrzebny. 
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Wyznawca nie przyjmuje jednak kwiatu powiadaj�c, �e jest to dar 
od Stowarzyszenia Kriszny, który m��czyzna mo�e sobie 
zatrzyma�. Dodaje przy tym, �e datek wspieraj�cy dalsze zbo�ne 
poczynania Stowarzyszenia byłby natomiast jak najbardziej na 
miejscu. M��czyzna ponownie protestuje: „Ale je wcale nie chc� 
tego kwiatu. Prosz� go zabra�!" Na co słyszy: „Nie, nie. Prosimy go 
zatrzyma�. Jest pa�ski. To przecie� prezent". Na twarzy 
biznesmena wyra�nie rysuje si� konflikt. Czy zatrzyma� kwiat i 
odej�� nie daj�c nic w zamian, czy raczej ulec gł�boko 
zakorzenionej normie wzajemno�ci i ofiarowa� datek? Szybko 
konflikt ten uwidacznia si� w całej jego sylwetce. Odchyla górn� 
cz��� ciała, oddalaj�c si� mo�liwie mocno od nagabuj�cego go 
wyznawcy po to tylko, by natychmiast powróci� do poprzedniej 
pozycji. Ponowienie tej próby odzyskania wolno�ci równie� nie daje 
rezultatu - najwyra�niej nie udaje mu si� wydosta� z pułapki. 
Wreszcie, z gestem rezygnacji, wyławia z kieszeni jednego czy 
dwa dolary, z entuzjazmem zaakceptowane przez wyznawc� 
Kriszny. Teraz m��czyzna jest ju� wolny. Mo�e odej�� i czyni to z 
„prezentem" w r�ce, dopóki nie ci�nie go ze zło�ci� do kosza na 
�mieci. 

* Zaskoczenie samo przez si� jest skutecznym narz�dziem wpływu - ludzie zaskoczeni cudz� 
pro�b� chwilowo trac� pewno�� siebie, dzi�ki czemu łatwiej na nich wpłyn��. Psychologowie 
społeczni Stanley Milgram i John Sabini (1975) wykazali to w badaniu, w którym proszono 
ludzi o ust�pienie miejsca w metrze. Gdy pro�ba była nieoczekiwana („Przepraszam, czy mo�e 
mi pan ust�pi� miejsca?"), 56% proszonych ust�powało. Kiedy jednak byli oni o tej pro�bie 
uprzedzeni (mieli okazj� usłysze�, �e prosz�cy o ust�pienie miejsca mówi o swoim zamiarze 
towarzysz�cej mu osobie), odsetek ust�puj�cych spadł do 28%. 

Zupełnie przypadkiem zaobserwowałem, �e wyznawcy Kriszny doskonale 
wiedz�, jak cz�sto ich prezenty budz� niech��. Przed kilku laty sp�dziłem cały 
dzie� na mi�dzynarodowym lotnisku O'Hare w Chicago, obserwuj�c uprawiany 
przez nich proceder. Gdy w pewnym momencie jeden z wyznawców przyniósł 
swoim towarzyszom nar�cze nowych kwiatów, postanowiłem zrobi� sobie 
przerw�. Bez �adnych szczególnych zamiarów pod��yłem �ladem oddalaj�cego 
si� ju� dostawcy kwiatów. I ku swemu zdumieniu wykryłem, �e jego szlak 
prowadzi od jednego kosza na �mieci do drugiego. Wyci�gał z nich kwiaty 
wyrzucane przez „obdarowane" nimi osoby, a gdy zebrało si� ich całe nar�cze, 
zaniósł je na powrót swoim towarzyszom. Bóg jeden raczy wiedzie�, ile razy 
zd��yły tak obróci� niektóre z tych kwiatów! Jednak najwi�ksze wra�enie zrobił 
na mnie fakt, �e wi�kszo�� tych potem wyrzuconych kwiatów była jednak w 
stanie nakłoni� „obdarowanych" do zło�enia datku. Otrzymanie nawet bardzo 
niechcianego daru obliguje do rewan�u! 

Zjawisko to wykorzystuje oczywi�cie nie tylko Stowarzyszenie Kriszny, ale i 
wiele innych organizacji. Ile� to razy ka�dy z nas zd��ył ju� otrzyma� poczt� 
drobne prezenciki od ró�nych organizacji. A to nalepki z naszym własnym 
nazwiskiem i adresem, a to paczuszk� kart z pozdrowieniami, a to ozdobne kółko 
do kluczy... Ja sam otrzymałem ich ju� pi�� w tym roku. Nadawcy byli ró�ni - od 
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stowarzyszenia opiekuj�cego si� kalekimi weteranami wojennymi, po szkoł� 
misjonarzy. Pomimo swej ró�norodno�ci, wszystkie te organizacje ł�czyła jedna 
pro�ba (oczywi�cie poza pro�b� o pieni�dze na jaki� szlachetny cel). Taka 
mianowicie, abym traktował otrzyman� przesyłk� jako osobisty prezent. Jak 
wyja�niał list ze szkoły misjonarzy, otrzymana paczuszka pocztówek nie tyle 
miała mnie skłoni� do zapłaty za ni�, ile raczej zainspirowa� do spełnienia 
dobrego uczynku. W postaci datku, rzecz jasna. Cel tej pro�by jest zupełnie jasny 
- w kulturze naszej obowi�zuje silna norma rewan�owania si� za otrzymany 
podarek, natomiast nie ma �adnej normy nakazuj�cej kupowa� nadesłany nam 
produkt o komercyjnym charakterze. A poza tym, działalno�� charytatywna jest 
zwolniona od podatku, w przeciwie�stwie do działalno�ci handlowej. 

Jak reguła wymusza niesprawiedliw� wymian� 

Jeszcze jedna własno�� reguły wzajemno�ci zach�ca do jej eksploatowania 
jako narz�dzia wpływu na innych. Cho� reguła powstała, by zapewni� ludziom 
sprawiedliw� wymian� dóbr, to mo�e ona - paradoksalnie - by� u�ywana do 
nakłonienia ludzi, by oddali wi�cej, ni� otrzymali. Reguła wzajemno�ci wymaga 
rewan�owania si� w podobny sposób za otrzymane od kogo� dobro - przysługa 
za przysług�, jak ty mnie, tak ja tobie. Naturaln� kolej� rzeczy, przy ustalaniu 
rewan�u panuje jednak pewna dowolno��, co mo�e prowadzi� do tego, �e 
warto�� rewan�u czasami nawet znacznie przekracza warto�� dobra 
zapocz�tkowuj�cego wymian�. Jak ju� widzieli�my, reguła zezwala osobie 
�wiadcz�cej pocz�tkowe dobro na okre�lenie tak�e i postaci, w jakiej powinien 
pojawi� si� rewan�. Umo�liwia to jej ewentualne nadu�ycie w postaci pro�by o 
rewan� warto�ciowszy od oddanej przysługi. 

Wró�my raz jeszcze do eksperymentu Regana. Jak pami�tamy, w badaniu tym 
Józek ofiarował badanej osobie butelk� coca-coli, kosztuj�c� wówczas 10 
centów, natomiast poprosił o zakup losów, z których ka�dy kosztował 25 
centów. Poniewa� przeci�tny badany kupował dwa losy (cho� niektórzy 
kupowali i siedem), nawet na poziomie �rednich inwestycja Józka okazała si� 
niezwykle efektywna - ka�de 10 centów przyniosło 50 centów, a wi�c niemal 
natychmiastowy zwrot kosztów plus 400% zysku! Co prawda, w tym przypadku 
oznaczało to nadal tylko pół dolara, jednak w odpowiednich okoliczno�ciach 
identyczne zjawisko mo�e niew�tpliwie wyst�pi� w odniesieniu do znacznie 
powa�niejszych sum. Dobrze to ilustruje opowie�� jednej z moich studentek -
której zapewne nie zapomni ona do ko�ca �ycia. 

Mniej wi�cej rok temu nie mogłam którego� dnia zapali� 
samochodu. Jaki� facet na parkingu pomógł mi i w ko�cu udało 
nam si� zapali� samochód „na pych". Oczywi�cie powiedziałam 
„dzi�kuj�", on „prosz� bardzo", na co ja dodałam, �eby powiedział 
mi, gdybym kiedykolwiek mogła co� dla niego zrobi�. No i 
rzeczywi�cie, w miesi�c pó�niej podszedł do mnie z pro�b�, czy nie 
mogłabym mu po�yczy� samochodu na dwie godziny, bo jego 
własny jest w naprawie. Troch� si� wahałam, bo mój samochód był 
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zupełnie nowy, a facet wygl�dał na bardzo młodego. W ko�cu 
jednak poczucie, �e powinnam mu si� odwdzi�czy� zwyci��yło i 
dałam mu kluczyki. Dopiero potem dowiedziałam si�, �e był 
niepełnoletni i nie miał wykupionego ubezpieczenia. Ale wykryłam 
to dopiero wtedy, gdy rozbił mi samochód. Tak, �e nadawał si� 
tylko do kasacji. 

Jak mogło doj�� do tego, �e młoda, inteligentna kobieta po�ycza swój nowy 
samochód kompletnie nieznanemu chłopakowi, w dodatku niepełnoletniemu, 
tylko dlatego, �e miesi�c wcze�niej oddał jej nieznaczn� przysług�? Czy, 
ogólniej, dlaczego niewielkie przysługi tak cz�sto skłaniaj� ludzi do znacznie 
powa�niejszego rewan�u? Jedn� z przyczyn jest niew�tpliwie nieprzyjemny 
charakter samego poczucia obligacji. Jego ci��ar skłania nas do tego, by jak 
najszybciej si� jej pozby�. Nietrudno dociec, sk�d bierze si� ten ci��ar. Poniewa� 
system odwzajemniania przysług jest tak wa�ny dla ka�dej ludzkiej 
społeczno�ci, zostali�my po prostu uwarunkowani, by czu� si� niewygodnie z nie 
odwzajemnionym (jeszcze) zobowi�zaniem. Gdyby�my si� nie odwzajemnili, 
zablokowaliby�my w ten sposób jedn� sekwencj� wymiany usług i obni�yli 
szans�, �e przysługodawca zechce i w przyszło�ci inicjowa� wymian� dóbr. 
	aden z tych rezultatów nie le�y w interesie społecze�stwa jako cało�ci. Dlatego 
wła�nie od wczesnego dzieci�stwa jeste�my uczeni, by odczuwa� dotkliw� 
przykro�� w wypadku nie odwzajemnionych zobowi�za�. Ju� dla tej jednej tylko 
przyczyny gotowi jeste�my zrewan�owa� si� nawet wi�kszym dobrem, byle 
tylko pozby� si� długu wdzi�czno�ci. 

Ale jest i inna przyczyna. Osoby łami�ce reguł� odwzajemniania przysług 
spotykaj� si� z pot�pieniem swojej grupy społecznej - z wyj�tkiem sytuacji, 
kiedy brak wzajemno�ci przypisa� mo�na brakowi odpowiedniej sposobno�ci 
czy zdolno�ci. Z reguły jednak brak rewan�u za uzyskane dobro spotyka si� z 
niesmakiem, który wyra�aj� takie niepochlebne etykietki, jak „naci�gacz", 
„sk�piec" czy „sobek"*. Ch�� ich unikni�cia jest dodatkowym powodem, dla 
którego gotowi jeste�my rewan�owa� si� nawet z przesadn� szczodro�ci�. 

Kombinacja wewn�trznego dyskomfortu z mo�liwo�ci� wstydu przed innymi 
decyduje o ogromnych kosztach psychicznych nie odwzajemnionego 
zobowi�zania. Zwa�ywszy, jak wielkie mog� by� te koszty, nie powinna nas 
dziwi� skłonno�� do pozbycia si� zobowi�zania nawet za cen� przesadnie 
du�ego rewan�u. Podobnie jak nie zdziwi nas fakt, �e ludzie cz�sto unikaj� 
proszenia innych o nawet bardzo potrzebn� przysług� je�eli wiedz�, �e z jakich� 
powodów nie b�d� si� mogli zrewan�owa� (De Paulo, Nadler i Fisher, 1983; 
Greenberg i Shapiro, 1971; Riley i Eckenrode, 1986). Psychiczne koszty mog� 
po prostu przewa�y� strat� materialn�. 

Do przyjmowania pewnych przysług czy dobrodziejstw mo�e ludzi 
zniech�ca� jeszcze jeden rodzaj ryzyka. Kobiety cz�sto wspominaj� o przykro�ci 
odczuwanej wtedy, gdy m��czyzna podaruje im kosztowny prezent czy zapłaci 
wysoki rachunek w restauracji. Nawet co� tak niewielkiego, jak cena jednego 
drinka mo�e wytworzy� uczucie nieprzyjemnego długu. Jasno to wyraziła pewna 
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moja studentka w pracy seminaryjnej: „Po niezbyt przyjemnych 
do�wiadczeniach z przeszło�ci, nie pozwalam ju� �adnemu facetowi nawet na 
postawienie mi jednego drinka, tak, aby �adne z nas nie musiało my�le�, �e oto 
zostałam zobligowana do obdarzenia go jakimi� seksualnymi faworami". I miała 
racj�, poniewa� obserwuj�c kobiet�, która pozwala m��czy�nie zapłaci� za jej 
drinka, zarówno kobiety, jak i m��czy�ni zaczynaj� s�dzi�, �e wzrosła jej - by 
tak rzec - seksualna dost�pno�� dla owego m��czyzny (George, Gournic i 
McAfee, 1988). 

* Co ciekawe, nielubiani s� równie� ludzie łami�cy reguł� wzajemno�ci w inny sposób - ci, 
którzy oddaj� komu� przysług�, ale nie pozwalaj� mu si� odwdzi�czy�. Wykazały to 
mi�dzykulturowe badania zarówno na Amerykanach, Szwedach, jak i Japo�czykach (a wiec 
na przedstawicielach wszystkich trzech narodowo�ci obj�tych badaniami (Gergen, Ellsworth, 
Masłach i Seipel, 1975). 

 
Reguła wzajemno�ci i poczucie winy 

Rysunek 2.3. Nawet najwi�kszy sk�piec mo�e poczu� nacisk 
reguły wzajemno�ci. 

Cho� reguła wzajemno�ci stosuje si� do wszystkich zwi�zków 
mi�dzyludzkich, niezb�dno�� jej przestrzegania najwyra�niejsza jest w 
przypadku zwi�zków długotrwałych, jak wi�zi rodzinne, czy trwałe przyja�nie. 
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W tych opieraj�cych si� na wspólnocie zwi�zkach, ludzie dokonuj� stałej 
wymiany gotowo�ci do zaspokajania potrzeb partnera (Clark i Mills, 1979; 
Clark, Mills i Corcoran, 1989; Mills i Clark, 1982). Przy tej postaci reguły 
zb�dne staje si� kalkulowanie, kto i ile dóbr zaoferował - wystarczy jedynie 
sprawdzanie, czy ka�dy z partnerów trzyma si� ogólnych zasad (Clark, 1984; 
Clark i Waddell, 1985; Clark, Mills i Powell, 1986). Jednak du�a asymetria w 
wymianie dóbr mo�e prowadzi� do niezadowolenia nawet w trwałych 
przyja�niach. Na przykład w jednym z bada� nad zwi�zkami przyja�ni w�ród 
starszych, owdowiałych kobiet wykazano, �e najszcz��liwsze w przyja�ni były te 
kobiety, które dawały partnerce tyle samo, co i same od niej otrzymywały. 
Natomiast te, które dostawały mniej, a tak�e te, które dostawały wi�cej, ni� 
dawały, czuły si� bardziej samotne i niezadowolone z przyja�ni (Rook, 1987). 

Wzajemno�� ust�pstw 

Istnieje i drugi sposób wykorzystywania reguły wzajemno�ci jako narz�dzia 
wpływu na innych. Subtelniejszy, ni� proste oddanie przysługi i pro�ba o 
rewan�, a jednak czasami skuteczniejszy. Zobrazuj� go na przykładzie tego, co 
samemu mi si� przydarzyło przed kilku laty. 

Zostałem nagabni�ty na ulicy przez 11- czy 12-letniego chłopca. Przedstawił 
si� i wyja�nił, �e rozprowadza bilety na coroczne przedstawienie Cyrku 
Harcerskiego, jakie miało si� odby� w najbli�szy sobotni wieczór. Spytał, czy 
nie zechciałbym kupi� biletów na przedstawienie - po pi�� dolarów sztuka. 
Poniewa� Cyrk Harcerski był ostatnim miejscem, w którym miałem ochot� 
sp�dza� sobotni wieczór, odmówiłem. „No có�, trudno - powiedział chłopiec. -
To mo�e kupiłby Pan chocia� jeden z naszych Wielkich Czekoladowych 
Batonów? Rozprowadzamy je tylko po dolarze za sztuk�". Kupiłem dwa i od 
razu zorientowałem si�, �e nast�piło oto co� wartego zastanowienia. Poniewa�: 
(a) w ogóle nie lubi� czekoladowych batonów, (b) bardzo lubi� za to dolary, a 
przy tym, (c) ja stoj� z dwoma batonami w gar�ci, podczas gdy (d) chłopiec 
oddala si� z moimi dwoma dolarami, które sam mu dałem. 

Gdy dotarłem na uczelni�, czym pr�dzej zwołałem swoich asystentów i 
podczas dyskusji nad tym wydarzeniem doszli�my do wniosku, �e mechanizmem 
wpływu, wykorzystanym przez niewinnego harcerza jest reguła wzajemno�ci. 
Ogólnie rzecz bior�c, reguła powiada, �e człowiek traktuj�cy nas w okre�lony 
sposób, ma prawo oczekiwa� podobnego traktowania i z naszej strony. Je�eli 
wi�c kto� nam ust�pi, to i my powinni�my odpłaci� mu jakim� ust�pstwem. 
Doszli�my do wniosku, �e mój harcerz zapocz�tkował wła�nie tego rodzaju 
wymian� ust�pstw. Jego pro�ba o kupno cho�by jednodolarowego batona 
przedstawiona mi została jako ust�pstwo - przecie� z własnej woli wycofał si� z 
namawiania mnie na pi�ciodolarowy bilet! Je�eli miałbym post�pi� w my�l 
reguły wzajemno�ci, to i ja powinienem w czym� mu ust�pi�. I jak widzieli�my, 
istotnie mu ust�piłem - mianowicie, wycofałem si� ze swojej odmowy i 
zaakceptowałem drug�, mniej kosztown� propozycj�, mimo �e miałem na ni� 
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równie niewiele ochoty jak na t� pierwsz�! 
Mamy tu klasyczny przykład sposobu, w jaki umiej�tnie zastosowane 

narz�dzie wpływu udziela swej mocy cudzej pro�bie. Zostałem oto nakłoniony 
do kupienia czego� nie dlatego, �e to mi si� podobało, lecz dlatego, �e namowa 
do kupna zapo�yczyła sw� moc od reguły wzajemno�ci. I bez znaczenia była tu 
moja niech�� do czekoladek. Harcerz mi ust�pił, klik, i - wrrr..., ja 
odpowiedziałem mu swoim własnym ust�pstwem. Oczywi�cie, skłonno�� do 
odwzajemniania ust�pstw nie jest a� tak silna, by działa� na wszystkich ludzi we 
wszystkich przypadkach. Zreszt� �aden z analizowanych w tej ksi��ce 
mechanizmów nie jest na tyle silny. A jednak, skłonno�� ta okazała si� w trakcie 
wymiany z harcerzem wystarczaj�co du�a, by w tajemniczy sposób pozostawi� 
mnie z dwoma niechcianymi batonami, w dodatku kupionymi za wi�cej 
pieni�dzy, ni� były warte. 

Ale wła�ciwie dlaczego mieliby�my poczuwa� si� do odwzajemniania 
ust�pstw? Odpowied� raz jeszcze le�y w korzy�ciach, jakie tego rodzaju 
skłonno�ci daj� społecze�stwu jako cało�ci. W interesie ka�dej grupy le�y, by jej 
członkowie współpracowali ze sob� dla osi�gania wspólnych celów. Jednak 
wiele kontaktów społecznych rozpoczyna si� od pró�b czy wymaga� 
niemo�liwych do zaakceptowania przez partnera. Społecze�stwo musiało wi�c 
wykształci� jaki� mechanizm anulowania tych pocz�tkowych „niewypałów" bez 
szkody dla szans na dalsz� współprac� zainteresowanych jednostek. 
Mechanizmem tym jest dochodzenie do kompromisu, a wzajemne ust�pstwa s� 
jedn� z dróg osi�gania kompromisu. 

Reguła wzajemno�ci wywołuje wymian� ust�pstw na dwa sposoby. Pierwszy 
jest oczywisty - wi��e si� z poczuciem obligacji wzbudzonym przez pocz�tkowe 
ust�pstwo. Drugi - cho� nie tak oczywisty - ma bardzo doniosłe znaczenie. Z 
uwagi na zobowi�zanie wzajemno�ci, wzbudzane w odbiorcy przez pierwsz� 
wy�wiadczon� mu przysług�, ludzie mog� swobodnie i bez obaw inicjowa� 
coraz to nowe ła�cuchy dobroczynnej wymiany usług z innymi. W ko�cu, gdyby 
nie to zobowi�zanie do wzajemno�ci, któ� z nas byłby tak nierozs�dny, by jako 
pierwszy si� po�wi�ca�? Przecie� oznaczałoby to ryzyko dawania bez 
otrzymania czegokolwiek w zamian! Jednak, dzi�ki obowi�zywaniu reguły 
wzajemno�ci, mo�emy bezpiecznie po�wi�ci� własne dobro dla partnera, który 
jest zobligowany do odpłacenia nam podobnym po�wi�ceniem. 

Odmowa-wycofanie 

Poniewa� reguła wzajemno�ci rz�dzi procesem osi�gania kompromisu, 
pocz�tkowe ust�pstwo mo�e zosta� wykorzystane jako pot��ne narz�dzie 
wpływu na innych. Technika jest prosta i nazwiemy j� tu odmowa-wycofanie 
(niekiedy nazywana jest tak�e technik� „drzwiami w twarz"). Załó�my, �e 
chcesz mnie nakłoni� do spełnienia jakiej� pro�by. Szansa na spełnienie Twojej 
pro�by wzro�nie, je�eli najpierw przedstawisz mi jak�� inn�, wi�ksz� pro�b�. 
Tak du��, �e prawie na pewno odmówi� jej spełnienia. Kiedy ju� odmówi�, 
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przedstawiasz t� mniejsz� pro�b�, o spełnienie której tak naprawd� chodziło 
Ci od samego pocz�tku. Je�eli tylko post�pisz wystarczaj�co zr�cznie, 
powinienem odebra� t� drug�, mniejsz� pro�b� jako Twoje ust�pstwo na moj� 
rzecz. Ust�pstwo, na które i ja powinienem odpowiedzie� ust�pstwem, to znaczy 
spełnieniem Twojej drugiej pro�by. 

Pami�tasz, w jaki sposób harcerz nakłonił mnie do kupna czekoladowych 
batonów? Czy jego wycofanie si� z pro�by za pi�� dolarów i poprzestanie na 
pro�bie za dolara było przemy�lanym wybiegiem, by sprzeda� jak najwi�cej 
batonów? Jako stary harcerz mam szczer� nadziej�, �e nie! Jednak zaplanowany 
czy nie, rezultat sekwencji „du�a pro�ba-wycofanie si�-mała pro�ba" pozostaje 
niezmienny: powoduje ona, �e ludzie bardziej ulegaj� pro�bom. A zatem jest z 
premedytacj� u�ywana przez pewnych ludzi, którzy zdaj� sobie spraw� z jej 
skuteczno�ci. Rozwa�my najpierw mechanizm, na mocy którego taktyka ta 
działa, a potem przyjrzyjmy si� ju� istniej�cym przykładom jej działania. Na 
zako�czenie przedyskutujemy dwie mało znane cechy tej techniki sprawiaj�ce, 
�e jest ona jednym z najsilniejszych narz�dzi wpływu społecznego. 

Pami�tacie, jak po spotkaniu z harcerzem zwołałem swoich asystentów by 
rozwa�y�, co wła�ciwe si� stało i skonsumowa� dowody skuteczno�ci 
opisywanej techniki, czyli batony? W rzeczywisto�ci dokonali�my wówczas 
czego� jeszcze -zaplanowali�my eksperyment maj�cy na celu sprawdzenie, czy 
faktycznie poprzedzenie wła�ciwej pro�by inn�, wi�ksz� pro�b� podnosi szans� 
na ulegni�cie tej pierwszej. Przy�wiecały nam tu dwa cele. Po pierwsze 
chcieli�my sprawdzi�, czy technika ta działa tak�e na innych ni� ja ludzi (moje 
�ycie usłane jest rozlicznymi przykładami ulegania ró�nym naci�gaczom). 
Pytanie brzmiało zatem „Czy technika odmowy-wycofania działa na 
wystarczaj�co wielu ludzi, by mo�na j� było uzna� za wa�ne narz�dzie wpływu 
społecznego?" Gdyby okazało si�, �e tak, to z pewno�ci� warto byłoby o niej 
pami�ta� w przyszło�ci. Drugim naszym celem było sprawdzenie siły tej 
techniki. Czy podnosi ona szans� ulegania jakimkolwiek znaczniejszym 
pro�bom? Innymi słowy, czy owa mniejsza pro�ba, do której wycofuje si� 
prosz�ca osoba, zawsze musi by� mała? Je�eli nasze wytłumaczenie działania tej 
techniki jest trafne, to owa druga pro�ba wcale nie musi by� sama w sobie mała, 
lecz jedynie mniejsza od pierwszej. Podejrzewali�my, �e o skuteczno�ci tej 
techniki decyduje widoczne ust�pstwo prosz�cej osoby, a skoro tak, to nawet 
przy faktycznie du�ej drugiej pro�bie technika ta nadal powinna działa�, o ile 
tylko pro�ba ta jest mniejsza od poprzedniej, której proszona osoba odmówiła. 

Po niejakim namy�le zdecydowali�my si� na pro�b�, o której s�dzili�my, �e 
mało kto zgodzi si� j� spełni�. Kr���c po kampusie uniwersyteckim, 
nagabywali�my przechodz�cych studentów i przedstawiaj�c si� jako uczestnicy 
„Programu Pracy z Młodzie��" prosili�my ich o udział w jednodniowej 
wycieczce do zoo w charakterze opiekuna grupy młodocianych przest�pców. 
Branie na siebie odpowiedzialno�ci za grup� młodocianych przest�pców w 
nieznanym wieku, przebywaj�cych przez wiele godzin w publicznym miejscu, 
okazało si� dla nagabywanych studentów pomysłem mało poci�gaj�cym. 
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Zgodnie z naszymi przypuszczeniami, znaczna wi�kszo�� (83%) odmówiła 
udziału w tym przedsi�wzi�ciu. A jednak w innej, bardzo podobnej grupie 
studentów, odsetek osób godz�cych si� na spełnienie tej pro�by wzrósł 
trzykrotnie (z 17% do 50%). Byli to studenci, którym pocz�tkowo 
przedstawili�my inn� pro�b� - aby przez dwa lata sp�dzali minimum dwie 
godziny tygodniowo w zakładzie poprawczym dla młodzie�y jako jej 
„społeczni" doradcy. Dopiero gdy nagabywani odmówili spełnienia tej 
cokolwiek kra�cowej pro�by, proponowali�my im wyst�pienie w roli 
jednodniowych opiekunów młodocianych przest�pców. Zatem przedstawienie 
wycieczki do zoo jako ust�pstwa z wi�kszej pro�by pocz�tkowej, spowodowało 
gwałtowny wzrost liczby osób godz�cych si� na udział w wycieczce (Cialdini, 
Vincent, Lewis, Catalan, Wheeler i Darby, 1975). 

Nale�y przypuszcza�, �e tak skuteczna technika (trzykrotny wzrost szans) jest 
szeroko znana w�ród osób zawodowo zajmuj�cych si� wywieraniem wpływu na 
innych. I nie bez racji. U�ywaj� jej na przykład negocjatorzy w sporach 
pracodawców z pracobiorcami - cz�sto rozpoczynaj� od stawiania kra�cowo 
du�ych ��da� po to tylko, by móc si� z nich wycofa�, wymuszaj�c rzeczywiste 
ust�pstwa drugiej strony. Wygl�da wi�c na to, �e im wi�ksze s� pocz�tkowe 
pro�by czy ��dania, tym skuteczniejsza jest cała technika. Jednak jest to prawd� 
tylko do pewnego momentu. Badania wykonane na Uniwersytecie w Bar-flan w 
Izraelu wykazały, �e omawiana technika zawodzi, gdy pocz�tkowe ��dania s� 
nierealistyczne czy nierozs�dnie wielkie (Schwarzwald, Raz i Zvibel, 1979). W 
takim przypadku strona stawiaj�ca pocz�tkowe ��danie nie jest widziana przez 
partnerów jako dokonuj�ca faktycznego ust�pstwa, w zwi�zku z czym nie 
zach�ca ich ona do własnych ust�pstw. Negocjator naprawd� zr�czny stawia 
wi�c pocz�tkowo ��dania przesadne, ale na tyle tylko, by umo�liwi� sobie potem 
seri� drobnych ust�pstw doprowadzaj�cych partnera do korzystnej oferty 
(Thompson, 1990). 

Najbardziej cenieni twórcy telewizyjni, jak Grant Tinker czy Garry Marshall, 
zdaj� si� by� mistrzami tej techniki w negocjacjach z sieciami telewizyjnymi. 
Obaj przyznali szczerze w wywiadzie udzielonym pisarzowi Dickowi Russel-
lowi (1978) na łamach TV Guide, �e „rozmy�lnie umieszczaj� w tekstach takie 
linijki, które z pewno�ci� zostan� wyci�te przez cenzur�", tak, by potem mogli 
utrzyma� te „�miałe" fragmenty tekstu, na których im naprawd� zale�y. 
Szczególnie cechuje to Marshalla. Przyjrzyjmy si� nast�puj�cemu fragmentowi 
artykułu Russella: 

Jednak Marshall... nie tylko przyznaje si� do swoich trików,... ale 
wygl�da na to, �e �wietnie si� przy nich bawi. Np. opowiada, �e 
przy jednym z epizodów popularnego [podówczas] serialu "Laverne 
and Shirley" „mieli�my sytuacj�, w której Squiggy z po�piechem 
wychodzi ze swego mieszkania, by spotka� si� z dziewcz�tami 
mieszkaj�cymi na górze. Mówi przy tym: »Pospiesz si�, zanim nie 
strac� ochoty«. Jednak w pocz�tkowej wersji scenariusza 
umie�cili�my tam co� jeszcze mocniejszego wiedz�c, �e cenzorzy 
nie omieszkaj� tego wyci��. No i wyci�li, wi�c my pytamy, czy 
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wyra�enie »zanim nie strac� ochoty« mogłoby by�, na co oni 
powiadaj�, �e tak. Po prostu trzeba ich czasem podej�� od tyłu". Z 
kolei w serialu „Happy Days" najwi�ksza walka z cenzur� toczyła 
si� o słowo „dziewica". Tym razem, powiada Marshall, „Wiedziałem 
�e b�d� z tym miał kłopoty, wi�c umie�ciłem to słowo w tek�cie 
siedem razy w nadziei, �e cho� sze�� razy mi je wytn�, to jednak 
ten jeden raz zostawi�, l podziałało. Tego samego wybiegu 
u�yli�my te� przy słowie »w ci��y«". 

Pracuj�c jako domokr��ny sprzedawca, miałem okazj� zaobserwowa� jeszcze 
inn�, mniej wyrafinowan� form� techniki odmowy-wycofania. Oczywi�cie, 
najwa�niejszym celem ka�dego domokr��cy jest sprzeda� mo�liwie najwi�kszej 
ilo�ci towaru. Jednak we wszystkich obserwowanych przeze mnie 
przedsi�biorstwach, na kursach dla pocz�tkuj�cych sprzedawców podkre�lano, 
�e drugim co do wa�no�ci celem jest uzyskanie od klienta nazwisk jego 
znajomych, krewnych czy przyjaciół, którzy równie� mogliby by� 
zainteresowani kupnem danego produktu. Z ró�nych powodów, omawianych w 
rozdziale 5, pó�niejsze powołanie si� domokr��cy na nazwisko osoby 
„polecaj�cej" potencjalnego klienta jako zainteresowanego produktem, 
znakomicie zwi�ksza szans� sprzedania mu go. W szczególno�ci instruowano 
mnie, abym prosił o nazwiska innych potencjalnych klientów, je�eli aktualnie 
nagabywana osoba odmawiała kupna oferowanego produktu. „No có�, skoro w 
tej chwili nie jest pani zainteresowana kupnem tego kompletu encyklopedii, to 
mo�e zechciałaby mi pani dopomóc wskazuj�c kogo� znajomego, kto by� mo�e 
chciałby skorzysta� z naszej wspaniałej oferty?" Wiele osób, które sk�din�d 
nigdy nie poddałyby swoich przyjaciół natr�tnej presji domokr��cy, zdradza ich 
nazwiska i adresy, je�eli traktuje t� drug� pro�b� jako ust�pienie przez 
domokr��c� z pocz�tkowej (wi�kszej) pro�by, aby to one t� encyklopedi� kupiły. 
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Poprawne i bł�dne sposoby u�ycia techniki 
odmowy-wycofania 

Rysunek 2.4.Kra�cowa pro�ba musi by� pierwsza z kolei, ale 
nie mo�e by� zbyt kra�cowa. 

Wzajemno�� ust�pstw, zasada kontrastu i tajemnica afery 
Watergate 

Przedyskutowali�my ju� jeden powód skuteczno�ci techniki odmowy-
wycofania: jej odwoływanie si� do reguły wzajemno�ci. Jednak swoj� 
skuteczno�� zawdzi�cza ona jeszcze i dwóm innym czynnikom. Jeden z nich to 
zasada kontrastu, o której była mowa w poprzednim rozdziale. Zasada ta 
wyja�niała, dlaczego wydamy wi�cej pieni�dzy na sweter, je�eli kupujemy go 
raczej po ni� przed zakupieniem garnituru. Po zetkni�ciu si� z wysok� cen� 
wi�kszego produktu, skłonni jeste�my spostrzega� cen� mniejszego produktu 
jako jeszcze mniejsz�, ni� jest ona w istocie. Sekwencja „du�a pro�ba-mała 
pro�ba" wykorzystuje dokładnie t� sam� zasad� kontrastu: dzi�ki porównaniu z 
pierwsz�, pro�ba druga wydaje si� mniejsza. Je�eli chciałbym nakłoni� Ciebie do 
po�yczenia mi 100 tysi�cy, to mog� swoj� pro�b� uczyni� jeszcze mniejsz�, 
prosz�c Ci� najpierw o po�yczk� 200 tysi�cy. Urok tego zabiegu polega na tym, 
�e wycofuj�c si� z 200 do 100 tysi�cy, wykorzystuj� równocze�nie i działanie 
reguły wzajemno�ci, i zasady kontrastu. Pro�ba o po�yczenie 100 tysi�cy nie 
tylko wygl�da na moje ust�pstwo zach�caj�ce Ciebie do wzajemno�ci, wygl�da 
te� na mniejsz� pro�b�, ni� gdybym od razu od 100 tysi�cy zacz�ł. 

Poł�czone siły reguły wzajemno�ci i zasady kontrastu mog� wywoływa� 
efekty o zadziwiaj�cej wielko�ci. Osobi�cie mam wra�enie, �e obie te siły w 
naturalny sposób operuj�ce w ramach sekwencji „du�a pro�ba - odmowa - mała 
pro�ba" dostarczaj� w gruncie rzeczy jedynego przekonuj�cego wyja�nienia 
jednego z najbardziej zdumiewaj�cych wydarze� politycznych naszych czasów - 
afery Watergate. Decyzja o włamaniu si� do siedziby Narodowego Komitetu 
Wyborczego Demokratów doprowadziła do przyspieszonego, a niesławnego 
ko�ca prezydentury Richarda Nixona. Jeb Stuart Magruder, jeden z uczestników 
owej decyzji, na wie�� o uj�ciu włamywaczy zareagował zupełnie adekwatnym 
niedowierzaniem: „Jak mogli�my by� a� tak głupi?". No wła�nie -jak mogli? 

Aby zrozumie�, jak bardzo głupi był to pomysł, dokonajmy przegl�du 
podstawowych faktów: 

• Autorem pomysłu włamania do biura demokratów był szef przedwyborczego 
„wywiadu" republikanów, G. Gordon Liddy, który zyskał sobie niezbyt 
pochlebn� opini� w�ród wy�szych oficjeli republika�skiej administracji, cz�sto 
zgłaszaj�cych w�tpliwo�ci co do jego zdolno�ci do wła�ciwej oceny sytuacji. 

• Propozycja Liddy"ego była bardzo kosztowna - wymagała 250 tysi�cy 
dolarów w gotówce, o niemo�liwym do wy�ledzenia pochodzeniu. 

• Decyzja o włamaniu zapadła pod koniec marca na zebraniu szefa sztabu 
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wyborczego Nixona, Johna Mitchella z jego asystentami Magrude-rem i 
Frederickiem LaRue. W owym czasie, perspektywy Nixona na zwyci�stwo w 
listopadowych wyborach nie mogły wr�cz przedstawia� si� lepiej. Edmund 
Muskie, jedyny powa�ny pretendent do roli kontrkandydata Nixona, bardzo 
kiepsko wypadł w prawyborach i wygl�dało na to, �e ostatecznym rywalem 
Nixona zostanie najsłabszy z demokratycznych kandydatów, George McGovern. 
Zwyci�stwo republikanów, czyli reelekcja Nixona, wydawało si� wi�c 
zapewnione. 

• Włamanie samo w sobie było bardzo ryzykown� operacj�, wymagaj�c� 
udziału i dyskrecji 10 osób. 

• Narodowy Komitet Wyborczy Demokratów i jego szef Lawrence O'Brien, 
których biura na Watergate były celem włamania, nie dysponowali �adnymi 
materiałami dyskredytuj�cymi Nixona na tyle, by go pokona� w wyborach. I nic 
nie wskazywało na to, �e je kiedykolwiek uzyskaj�. Chyba, �eby administracja 
Nixona popełniła jakie� naprawd� wielkie głupstwo. 

Pomimo tego wszystkiego kosztowna, ryzykowna, bezu�yteczna i 
potencjalnie katastrofalna w skutkach propozycja człowieka uwa�anego za 
niezdolnego do trze�wej oceny sytuacji została przyj�ta. Jak mogło doj�� do 
tego, �e tak zdolni i inteligentni ludzie, jak Mitchell i Magruder, maj�cy za sob� 
�wietn� karier� polityczn�, popełnili takie naprawd� wielkie głupstwo? By� 
mo�e odpowied� wi��e si� z pewnym rzadko wspominanym faktem. Otó� 
propozycja Liddy'ego za 250 tysi�cy dolarów nie była wcale jego pierwszym 
pomysłem. Tak naprawd� było to jego ust�pstwo z zakrojonych na ogromn� 
skal� dwóch poprzednich propozycji. Pierwsza z nich, zło�ona dwa miesi�ce 
wcze�niej na spotkaniu z Mitchellem, Magruderem i Johnem Deanem, opiewała 
na milion dolarów i zwierała (oprócz włamania do biur na Watergate) szereg 
ekstrawaganckich pomysłów, jak wci�gn�� demokratów w niemoralne post�pki 
(wysokiej klasy prostytutki na wytwornym jachcie) celem zebrania dowodów ich 
niemoralno�ci i pó�niejszego szanta�u. Kolejny plan Liddy'ego, zaprezentowany 
w tydzie� pó�niej na spotkaniu w tym samym składzie, nieco obni�ył loty i 
kosztowa� miał jedynie pół miliona dolarów. Dopiero po odrzuceniu tych dwóch 
planów Liddy wyst�pił ze swoim projektem za 250 tysi�cy dolarów, który został 
zaaprobowany. Mimo �e był to plan głupi, to jego głupota była mniejsza ni� 
dwóch poprzednich. 

Czy to mo�liwe, �eby�my obaj — zarówno ja, ustawiczna ofiara wszelkich 
naci�gaczy, jak i John Mitchell, zaprawiony w politycznych bojach bystry 
administrator - ulegli tej samej sztuczce? Ja przy kupowaniu batoników, a on 
przy akceptacji katastrofalnej oferty politycznej? 

Pouczaj�ce wskazówki znale�� mo�na w wyznaniach Jeba Magrudera, 
uwa�anych przez wi�kszo�� prowadz�cych dochodzenie w sprawie Watergate za 
najrzetelniejsz� relacj� z feralnego spotkania, na którym podj�ta została 
ostateczna decyzja o włamaniu. Magruder (1974) powiada, �e „nikt nie był 
specjalnie zachwycony t� propozycj�"; ale „po wystartowaniu z 
ekstrawaganckiej sumy jednego miliona pomy�leli�my sobie, �e 250 tysi�cy 
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pewnie mo�na zaakceptowa�... nie chcieli�my go odesła� z niczym". Mitchell, 
„w poczuciu, �e powinni�my zostawi� Liddy"emu przynajmniej cokolwiek, 
przystał w ko�cu na t� propozycj� mówi�c co� w rodzaju: »No dobra, dajmy mu 
te �wier� miliona i zobaczmy, czego b�dzie w stanie dokona�«". 

Jak wida�, w kontek�cie pocz�tkowego miliona dolarów, 250 tysi�cy stało si� 
niewielkim „cokolwiek". M�dry po szkodzie, Magruder z niezwykł� jasno�ci� 
przedstawił taktyk� Liddy'ego: „Gdyby przyszedł do nas i na wst�pie powiedział: 
»Słuchajcie, mam pomysł, �eby włama� si� do biur Larr/ego O"Briena i zało�y� 
tam podsłuch« pewnie odrzuciliby�my ten pomysł od razu. On jednak rozpocz�ł 
od opisu skomplikowanych zabiegów z prostytutkami, porwaniami, szanta�em, 
włamaniami i podsłuchami. ��dał wi�c całego bochenka w sytuacji, w której 
zadowoliłby si� jego połow� czy nawet �wiartk�". 

Pouczaj�ce, �e tylko jeden z uczestników decyzji wyra�nie zaoponował 
przeciwko propozycji Liddy'ego, cho� i on w ko�cu uległ swojemu szefowi. Był 
to Frederick La Rue, który jako jedyny wypowiedział oczywisto��: „Nie s�dz�, 
aby ta gra warta była �wieczki, aby warto było tak ryzykowa�". I pewnie mocno 
musiał si� zastanawia�, dlaczego Mitchell i Magruder nie podzielaj� tej przecie� 
oczywistej opinii. Có�, mi�dzy LaRue i pozostałymi decydentami jest zapewne 
wiele wa�nych ró�nic. Mnie jednak uderzyła jedna, pozornie niezbyt wa�na: 
LaRue był jedynym uczestnikiem trzeciego, decyduj�cego spotkania, który nie 
brał udziału w dwóch poprzednich posiedzeniach dotycz�cych^ nieszcz�snych 
propozycji Liddy'ego. Jedynie LaRue, nie poddany naciskowi reguły 
wzajemno�ci i zasady kontrastu, mógł by� mo�e dostrzec, �e propozycja 
włamania na Watergate była głupia i bezcelowa. 

Tak czy owak - stracisz 

Jak ju� mówili�my, o sile techniki odmowy-wycofania decyduj� dwa czynniki 
poza sam� reguł� wzajemno�ci. Pierwszy z nich, to omówiona ju� zasada 
kontrastu. Czynnik drugi, to nie tyle jaka� ogólna zasada psychologiczna, ile 
pewna czysto strukturalna własno�� sekwencji pró�b. Załó�my raz jeszcze, �e 
chc� od Ciebie po�yczy� 100 tysi�cy złotych. Rozpoczynaj�c od pro�by o 200, 
naprawd� nie mog� straci�. Je�eli zgodzisz si� na pro�b� pocz�tkow�, to b�d� 
miał dwa razy tyle, ile naprawd� chciałem. Je�eli odmówisz, to mog� si� jeszcze 
wycofa� do pro�by o 100 tysi�cy, o co mi od pocz�tku szło, a wł�czenie reguły 
wzajemno�ci i zasady kontrastu wielce nasila szans�, �e spełnisz t� drug� pro�b�. 
A wi�c czy orzełek, czy reszka - wygrywam ja. 

Precyzyjne wykorzystanie tej zalety sekwencji malej�cych pró�b 
zaobserwowa� mo�na u wytrawnych sprzedawców. Zaczynaj� oni swój ci�g 
propozycji od góry, od modelu de lux. Je�eli klient go kupi, na ciasteczku 
sprzedawcy pojawia si� dodatkowa porcja kremu. Je�eli nie, to sprzedawca 
zmienia propozycj� i oferuje jaki� rozs�dniej wyceniony model. Pewnym 
dowodem skuteczno�ci tych zabiegów mo�e by� relacja z Zarz�dzania 
Sprzeda��, przedrukowana bez komentarza w czołowym magazynie 
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konsumenckim: 

Gdyby� sprzedawał stoły bilardowe, to reklamowałby� stół 
kosztuj�cy 329 dolarów czy te� taki, który kosztuje 3000 dolarów? 
Jest du�a szansa, �e reklamowałby� ta�szy, maj�c nadziej�, �e 
kiedy klient ju� si� pojawi w sklepie, to zdołasz go jako� namówi� 
na dro�sz� pozycj�. G. Warren Kelly, nowy kierownik promocji w 
Brunswicku twierdzi, �e nie miałby� racji... Na dowód przytacza 
faktyczne dane o sprzeda�y z przeci�tnego sklepu.... Jednego 
tygodnia wszystkie oferty zaczynano w nim od dołu, od stołów 
najta�szych, a dopiero potem pozwalano na rozwa�enie 
kosztowniejszych modeli. Zastosowano wi�c tradycyjn� metod� 
„podci�gania" klienta.... Przeci�tna warto�� sprzeda�y stołów 
wyniosła w tym tygodniu 550 dolarów dziennie.... Jednak�e 
nast�pnego tygodnia wszyscy klienci byli -niezale�nie od swoich 
własnych zamiarów - podprowadzani pocz�tkowo do stołu w cenie 
3000$. Dopiero potem pozwalano im na zej�cie w dół, je�eli takie 
mieli �yczenie. Dzienna warto�� sprzeda�y wyniosła w tym 
tygodniu 1000 dolarów (1975,3.62). 

Zwa�ywszy ogromn� sił� tkwi�c� w technice odmowy-wycofania mo�na by 
s�dzi�, �e ludzie zagonieni przez ni� do k�ta b�d� reagowa� niech�ci� i 
pretensjami. Mogłoby to prowadzi� ofiary stosowania tej techniki na przykład do 
niedotrzymywania zło�onej pod presj� obietnicy, albo do unikania danej osoby 
w przyszło�ci, jako kogo� niegodnego zaufania. Gdyby zdarzała si� jedna z tych 
rzeczy lub obie naraz, osoba pragn�ca spo�ytkowa� technik� odmowy-wycofania 
miałaby powa�ny orzech do zgryzienia: czy uzyska� bezpo�rednie korzy�ci, 
nara�aj�c si� na pó�niejsze straty, czy te� raczej hamowa� pragnienie 
natychmiastowego zysku celem unikni�cia pó�niejszych strat. Istniej�ce badania 
wskazuj� jednak, �e cały ten problem jest wydumany - niech�� bowiem i spadek 
zaufania ofiary nie tylko si� u niej nie pojawiaj�, ale reakcje te zdaj� si� wr�cz 
słabn�� przy zastosowaniu sekwencji malej�cych pró�b. By zrozumie� ten 
paradoksalny efekt, przyjrzyjmy si� najpierw istniej�cym dowodom. 

Oto moja krew - i wpadnij znowu 

Pewne studium opublikowane w Kanadzie (Miller, Seligman, Clark i Bush, 
1976) rzuca nieco �wiatła na reakcje osoby poddanej sekwencji malej�cych 
pró�b. W badaniu tym odnotowywano nie tylko procent osób wyra�aj�cych 
zgod� na wła�ciw� pro�b� (dwugodzinna, bezpłatna praca dla lokalnego o�rodka 
zdrowia psychicznego), ale i procent osób, które faktycznie si� pojawiły, by sw� 
obietnic� spełni�. Jak zwykle okazało si�, �e poprzedzenie wła�ciwej pro�by 
wi�ksz� od niej pro�b� wst�pn� (dwugodzinna praca co tydzie� przez okres 
dwóch lat) nasiliło uleganie pro�bie wła�ciwej (76% kontra 29% uległo�ci w 
warunkach bez pro�by wst�pnej). Co jednak wa�ne w tym miejscu, w�ród tych, 
którzy w ogóle zgodzili si� spełni� wła�ciw� pro�b�, a� 85% pojawiło si�, by 
obietnicy dotrzyma�, je�eli pro�ba wła�ciwa poprzedzona była wi�ksz� pro�b� 
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wst�pn�. Kiedy natomiast pro�ba wła�ciwa pojawiała si� jako jedyna, procent 
ten wyniósł jedynie 50. 

W innym badaniu sprawdzano, czy ofiara poddana sekwencji malej�cych 
pró�b czuje si� manipulowana tak dalece, �e odmawia� b�dzie potem spełniania 
wszelkich innych pró�b (Cialdini i Ascani, 1976). Ofiarami byli studenci 
proszeni o oddanie pół litra krwi w ramach akcji honorowego dawstwa krwi 
przeprowadzanej na pewnym kampusie uniwersyteckim. W jednej grupie 
proszono ich pocz�tkowo o oddawanie pół litra krwi co sze�� tygodni, przez 
okres co najmniej trzech lat. Inn� grup� proszono tylko o jednorazowe dawstwo 
krwi. Studentów z obu grup, którzy zgodzili si� na udział w akcji i faktycznie 
pojawili si� w centrum krwiodawstwa, poproszono nast�pnie o numer telefonu. 
Tak, by mo�na było po nich zadzwoni� przy nast�pnej krwiodawczej okazji. 
Spo�ród tych, których zgod� na oddanie krwi uzyskano za pomoc� techniki 
odmowa-wycofanie, a� 84% wyraziło gotowo�� do oddania krwi i nast�pnym 
razem. Spo�ród pozostałych -jedynie 43%. Zatem i odległe efekty techniki 
okazały si� korzystniejsze od pro�by nie poprzedzonej rezygnacj� z wi�kszego, 
bardziej wymagaj�cego ��dania. 

Słodkie a sekretne efekty uboczne 

Jakby wi�c dziwne to nie było, manipulowanie lud�mi za pomoc� techniki 
odmowy-wycofania nie tylko skuteczniej ich nakłania do zgadzania si� z 
pro�bami, ale powi�ksza szans� dotrzymania obietnicy, a tak�e szans� na 
spełnianie dalszych pró�b w przyszło�ci. Co takiego tkwi w owej technice, �e raz 
poddam jej ludzie s� tak skłonni do dalszego ulegania pro�bom? Odpowiedzi 
szuka� nale�y w „ust�pstwie" prosz�cego, które jest rdzeniem całej tej 
procedury. Widzieli�my ju�, �e gdy tylko akt ten nie jest widziany jako 
oczywista sztuczka, wywołuje ust�pstwo i u osoby proszonej. To, o czym dot�d 
nie mówili�my, to dwa mo�liwe skutki uboczne aktu ust�pstwa: poczucie 
odpowiedzialno�ci za osi�gni�ty kompromis i odczuwane z jego powodu 
zadowolenie. Wła�nie te dwa słodkie efekty uboczne techniki zobowi�zuj� jej 
ofiary do dotrzymywania obietnic i skłonno�� do wchodzenia w podobny układ i 
w przyszło�ci. 

Pewne badania nad przebiegiem procesu negocjacji zgrabnie ukazuj� owe 
efekty uboczne. Jedno z bada� wykonane zostało przez psychologów 
społecznych z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (Benton, Kelley i 
Lieb-ling, 1972). Zadanie badanych polegało na wynegocjowaniu z 
przydzielonym im partnerem jak najkorzystniejszego podziału pewnej sumy 
otrzymanych od badaczy pieni�dzy. Ponadto poinformowano ich, �e je�eli nie 
b�d� w stanie osi�gn�� porozumienia w wyznaczonym okresie, to w ogóle nie 
otrzymaj� �adnych pieni�dzy. Rzekomy partner badanego był w rzeczywisto�ci 
asystentem badaczy, poinstruowanym, aby prowadzi� negocjacje na jeden z 
trzech sposobów. W jednej grupie zgłaszał on na pocz�tku kra�cowo du�e 
��dania zagarni�cia niemal�e całej sumy dla siebie samego i trwał przy tym 
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��daniu uparcie a� do ko�ca czasu przeznaczonego na negocjacje. W grupie 
drugiej zgłaszał on ��danie tylko nieco korzystniejsze dla siebie ni� dla 
badanego i równie� uporczywie trzymał si� go a� do ko�ca. Wreszcie w grupie 
trzeciej zgłaszał ��danie równie wielkie jak w grupie pierwszej, ale stopniowo 
si� ze� wycofywał, ko�cz�c na ��daniu podobnym jak to z grupy drugiej. 

Trzy najwa�niejsze wyniki tego badania pomagaj� zrozumie� skuteczno�� 
techniki odmowy-wycofania. Po pierwsze, strategia rozpoczynania od ��dania 
kra�cowego, by zako�czy� na umiarkowanym, przyniosła osobie j� stosuj�cej 
najwi�cej pieni�dzy. Oczywi�cie nie jest to zaskoczeniem w �wietle uprzednio 
przytaczanych dowodów na skuteczno�� sekwencji malej�cych pró�b. 
Zaskakuj�ce s� natomiast dwa nast�pne rezultaty. 

Poczucie odpowiedzialno�ci. Ust�pstwo nie tylko skłoniło badanych do 
cz�stszego zgadzania si� na jego ostateczn� propozycj�. Spowodowało, �e 
po______si� om równie� do wi�kszej odpowiedzialno�ci za ostatecznie 
osi�gni�te porozumienie. Poniewa� za� porozumienia, których sprawcami sami 
si� czujemy, s� przez nas ch�tniej dotrzymywane, wyja�nia to, dlaczego technika 
odmowy-wycofania nasila szans� dotrzymania danej obietnicy. 

Satysfakcja. Cho� badani z grupy poddanej sekwencji malej�cych pró�b 
oddali partnerowi, �rednio rzecz bior�c, najwi�cej swoich pieni�dzy, to wła�nie 
oni bardziej byli zadowoleni z ostatecznie osi�gni�tego porozumienia ni� badani 
z dwóch pozostałych grup. Porozumienie spreparowane za pomoc� omawianej 
techniki jest wi�c bardziej zadowalaj�ce nawet dla ofiary tej techniki. Pozwala to 
oczywi�cie zrozumie�, dlaczego ofiary tej techniki ch�tniej anga�uj� si� w 
spełnianie równie� i przyszłych pró�b. Skoro jest im przyjemniej spełnia� pro�by 
ni� ludziom, których nie potraktowano sekwencj� malej�cych ��da�, nic 
dziwnego, �e cz��ciej si� godz� na dalsze pro�by. Po prostu czyni� tak dla 
własnej przyjemno�ci! 

Obrona 

Człowiek, usiłuj�cy na nas wpłyn�� za pomoc� reguły wzajemno�ci, okaza� 
si� wi�c mo�e przeciwnikiem nie lada. Ofiarowuj�c nam pocz�tkow� przysług� 
lub ust�pstwo, anga�uje bowiem po swojej stronie pot��ne siły nakłaniaj�ce nas 
do uległo�ci. Na pierwszy rzut oka nasze własne perspektywy przedstawiaj� si� 
raczej niewesoło. Pod presj� reguły wzajemno�ci mo�emy ulec jego wpływowi. 
Mo�emy te� nie ulec, ale pogwałcimy reguł� nara�aj�c si� na poczucie, �e 
post�pujemy w sposób niesprawiedliwy i godzien pot�pienia. Podda� si� lub 
ponie�� dotkliwe straty - oto nasz wybór. 

Jednak na szcz��cie mamy jeszcze i inne mo�liwo�ci. Dobrze rozumiej�c 
natur� sprzymierzonych przeciwko nam sił, mo�emy wyj�� ze starcia obronn� 
r�k�, a czasami nawet polepszy� własn� sytuacj�. Przede wszystkim zrozumie� 
nale�y fakt, �e naszym rzeczywistym przeciwnikiem nie jest osoba posługuj�ca 
si� reguł� wzajemno�ci (czy jakim� innym narz�dziem wpływu społecznego). 
Osoba taka jedynie wyzwala - niczym mistrz d�udo - siły tkwi�ce poza ni� sam�. 
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Rzeczywistym przeciwnikiem jest sama reguła, poniewa� to w niej tkwi� siły, 
którym ulegamy. A je�eli nie chcemy ulec, to powinni�my osłabi� energi� 
tkwi�c� w owej regule. 

Odrzucenie reguły wzajemno�ci 

Jak mo�na zneutralizowa� sił� drzemi�c� w regule wzajemno�ci? Wydaje si� 
ona zbyt rozpowszechniona, by jej unikn�� i zbyt silna, by jej nie ulec, kiedy ju� 
dojdzie do jej zaktywizowania. Mo�e wi�c skutecznym sposobem byłoby nie 
dopuszcza� do jej aktywizacji? Mo�e poprzez odrzucenie pocz�tkowej przysługi 
czy ust�pstwa osoby pragn�cej na nas wpłyn��? Mo�e tak, ale mo�e i nie. 
Niezmienne odrzucanie przysług czy ust�pstw bardziej jest mo�liwe w teorii ni� 
w praktyce. Kiedy kto� bowiem oddaje nam przysług�, bardzo trudno jest si� 
zorientowa�, czy chce nami zamanipulowa�, czy te� ma uczciwe i szczere 
zamiary. Gdyby�my zawsze zakładali nieuczciwo�� intencji pragn�cych nam 
pomóc ludzi, mogliby�my na tym wyj�� bardzo kiepsko. Po prostu 
odebraliby�my samym sobie wszelkie dobrodziejstwa, jakie przynosi ludziom 
sprawiedliwa wymiana dóbr i przysług. 

Jeden z moich znajomych do dzi� wpada w gniew na wspomnienie 
psychicznej krzywdy, jakiej doznała jego 10-letnia córeczka ze strony jakiego� 
nieznajomego, który bronił si� przed reguł� wzajemno�ci poprzez podejrzliw� 
odmow� przyj�cia podarku. Cała klasa dziewczynki była gospodarzem 
otwartego dnia w swojej szkole, podczas którego dzieci podejmowały swoich 
dziadków. Zadaniem dziewczynki było wr�czanie kwiatu ka�demu go�ciowi 
pojawiaj�cemu si� na terenie szkoły. Pierwszy m��czyzna, do którego podeszła, 
nieoczekiwanie zawarczał: „Zatrzymaj go sobie!". Nie wiedz�c, co pocz��, 
dziewczynka raz jeszcze wyci�gn�ła do� kwiat, po to tylko, by usłysze� pytanie, 
co usiłuje od niego wyłudzi� w ten sposób. Gdy zmieszana odparła: „Ale� nic, to 
jest tylko prezent", zmierzył j� niedowierzaj�cym spojrzeniem i odszedł 
mamrocz�c co� o przejrzeniu jej gry. Dziewczynka tak ci��ko prze�yła to 
zdarzenie, �e nie była w stanie podej�� do nikogo wi�cej - i musiano j� wycofa� 
z tej roli, cho� wyczekiwała jej z upragnieniem. Nie wiadomo, kogo tu bardziej 
wini� - czy niewra�liwego m��czyzn�, czy wyzyskiwaczy, jakich uprzednio 
spotkał i którzy całkowicie pozbawili go ufno�ci. Kogo by nie wini�, ze 
zdarzenia tego wynika jasna nauka: zawsze napotkamy wielu ludzi, 
bezinteresownie proponuj�cych nam mniejsze czy wi�ksze dobra, b�d� te� 
szczerze pragn�cych zapocz�tkowa� honorowy ła�cuch sprawiedliwej wymiany 
dóbr. Nie ma sensu ich obra�a� odmawiaj�c przyj�cia ich propozycji. Taka 
polityka, prowadz�c do niepotrzebnych tar� czy izolacji, byłaby niekorzystna i 
dla nas samych, i dla innych ludzi. 

Bardziej obiecuj�ca wydaje si� inna polityka — akceptowanie oferowanych 
nam przysług, ale akceptowanie w nich tego, czym one naprawd� s�. A nie 
tego, na co jedynie maj� wygl�da�, kiedy kto� �wiadomie chce nami 
zamanipulowa�. O ile wi�c przysługa jest szczera, winni�my j� akceptowa� 
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wł�czaj�c si� w „honorowy ła�cuch zobowi�za�" o tak pi�knych tradycjach, 
si�gaj�cych zarania ludzkiej kultury. Kiedy jednak pocz�tkowa przysługa 
okazuje si� jedynie prób� zamanipulowania nami, naci�gni�cia nas na 
nieproporcjonalnie wysoki rewan�, to powinni�my sobie jasno powiedzie�, �e 
nasz partner nie jest partnerem wymiany, lecz naci�gaczem. Jego przysługa nie 
jest po prostu �adn� przysług�, tylko sztuczk�. Nie musimy si� wi�c poczuwa� 
do �adnego obowi�zku jej odwzajemnienia - reguła wzajemno�ci bowiem 
nakazuje odpowiedzie� przysług� na przysług�, nie na czyj�� sztuczk�. 

Wykurzy� wroga 

Posłu�my si� tu konkretnym przykładem. Załó�my, �e dzwoni do Ciebie jaka� 
kobieta twierdz�c, �e reprezentuje Towarzystwo Przeciwpo�arowej Ochrony 
Domów. Pyta, czy interesuje Ci� wysłuchanie krótkiej instrukcji 
przeciwpo�arowej, sprawdzenie stanu zabezpieczenia Twojego domu przed 
po�arem i otrzymanie ga�nicy. I wszystko to za darmo. Załó�my, �e wszystko to 
Ci� interesuje i w zwi�zku z tym godzisz si� na odwiedziny jednego z 
inspektorów przeciwpo�arowych. Inspektor przychodzi, wr�cza Ci mał� ga�nic� 
przeciwpo�arow�, opowiada ró�ne, nieznane Ci dot�d rzeczy na temat po�arów 
domów w ogólno�ci - czego wysłuchujesz z dreszczykiem podniecenia 
przebiegaj�cym ci po plecach. Sprawdza przeciwpo�arowe zabezpieczenie 
Twego domu i wskazuje jego słabe punkty. Wreszcie sugeruje instalacj� 
przeciwpo�arowego systemu alarmowego i wychodzi. 

Nie jest to niemo�liwe. W wielu miastach działaj� pod auspicjami stra�y 
po�arnej ró�ne organizacje przeciwpo�arowe oferuj�ce bezpłatnie tego rodzaju 
inspekcje. Inspekcja taka byłaby dla Ciebie niew�tpliwie korzystna. Powinna Ci� 
te� nakłoni� do ewentualnego zrewan�owania si� takiemu społecznemu 
inspektorowi za przysług�, gdyby nadarzyła si� po temu jaka� okazja. Wszystko 
to pozostaje w ramach najlepszych tradycji sprawiedliwej wymiany przysług. 

Jednak podobne zdarzenie mogłoby mie� inne zako�czenie. Po sugestii, by 
zainstalowa� alarm przeciwpo�arowy, inspektor mógłby wyci�gn�� z torby cały 
taki system i zacz�� go zachwala� jako najnowszy produkt reprezentowanej 
przez siebie firmy. Tego rodzaju zabiegi s� cz�sto stosowane przez 
domokr��nych sprzedawców systemów alarmowych. Cho� oferowane przez nich 
systemy s� z reguły faktycznie skuteczne, równie cz�sto maj� te� zawy�on� 
cen�. Sprzedawcy licz� na to, �e nie orientujesz si� w sklepowych cenach takich 
alarmów i �e je�eli zechcesz go zało�y�, to kupisz wła�nie od tej firmy, która tak 
„bezinteresownie" podesłała Ci inspektora. I słusznie na to licz�, jak �wiadczy 
kwitn�cy stan firm, stosuj�cych t� strategi� sprzeda�y alarmów 
przeciwpo�arowych*. 

Gdyby� znalazł si� w takiej sytuacji, najskuteczniejszym Twoim zabiegiem 
byłby pewien mały manewr umysłowy, polegaj�cy na zmianie definicji tego, co 
si� faktycznie dzieje. Zwa�ywszy, i� głównym celem przy�wiecaj�cym 
inspektorowi jest sprzeda� kosztownego systemu alarmowego, musisz sobie 
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u�wiadomi�, �e zaoferowana Ci inspekcja, ga�nica i porada nie s� 
bezinteresownymi przysługami, lecz po prostu handlowymi zabiegami 
sprzedawcy. Nie wymagaj� zatem od Ciebie �adnej wzajemno�ci. A je�eli 
poprosi Ci� o nazwiska znajomych czy przyjaciół, którzy mogliby by� 
zainteresowani jego produktem - wykonaj jeszcze jeden manewr umysłowy i 
potraktuj to jako jego pozorne ust�pstwo. Przecie� on tylko stara si� Tob� 
zamanipulowa� - nie musisz wi�c czu� si� zobligowany do uczynienia 
czegokolwiek na jego rzecz. Wyzwolony z nieadekwatnego w tej sytuacji 
poczucia zobowi�zania, mo�esz si� na jego handlowe propozycje zgodzi� lub nie 
-jak sobie �yczysz. 

* Nakłanianie klientów do zakupu, w zamian za bezpłatne informacje i inspekcj�, stosowane 
jest przez wiele ró�nych firm. Np. firmy zajmuj�ce si� dezynsekcj� pomieszcze� stwierdziły, 
�e je�eli bezpłatnie oferowana inspekcja pomieszcze� wykryje jakie� w nich insekty, to usługa 
dezynsekcyjna zamawiana jest z reguły w tej firmie, która przysłała inspektora. Przy tym 
�wiadomo�� tego, �e poczuwaj�cy si� do jakiej� wzajemno�ci klient nie zwróci si� do 
konkurencji, pozwala tym firmom cz�sto zawy�a� cen� swoich usług. 

Je�li przyjdzie Ci na to ochota, mo�esz nawet stosowane przeze� narz�dzie 
wpływu obróci� przeciwko samemu inspektorowi. Przypomnij sobie, �e reguła 
wzajemno�ci upowa�nia człowieka potraktowanego w okre�lony sposób do 
odwdzi�czenia si� tym samym partnerowi. Je�eli prezenty inspektora zostały 
ofiarowane niejako prawdziwe prezenty, ale jako �rodki słu��ce podniesieniu 
jego zysków, to mo�esz spróbowa� powi�kszy� swoje własne zyski jego 
kosztem. Po prostu we� wszystko, co chce ci zaofiarowa� - ga�nic�, porady i co 
tam jeszcze - po czym poka� mu drzwi. W ko�cu, skoro masz si� stosowa� do 
reguły wzajemno�ci, powiniene� wykorzysta� prób� wykorzystania (Ciebie). 

DONIESIENIA CZYTELNIKÓW 

Od byłego sprzedawcy sprz�tu telewizyjnego i stereofonicznego 
Pracowałem do�� długo w jednym, z domów towarowych w dziale ze sprz�tem 

telewizyjnym i stereofonicznym. Stałe zatrudnienie mo�na tam było utrzyma� pod 
warunkiem umiej�tno�ci sprzedawania nie tylko sprz�tu, ale i oferowanego przez 
sklep serwisu gwarancyjnego. Gdy ju� o tym si� dowiedziałem, zaplanowałem 
taktyk� sprzeda�y wykorzystuj�c� technik� odmowy-wycofania, cho� oczywi�cie 
wówczas nie znałem jeszcze tej nazwy. 

Klient mógł zakupi� serwis gwarancyjny na okres od jednego roku do trzech, 
ja jednak byłem premiowany za nakłonienie go do wykupienia serwisu o 
jakiejkolwiek długo�ci. Zdaj�c sobie spraw� z tego, �e wi�kszo�� klientów wcale 
nie ma ochoty kupowa� najdłu�szego (i najdro�szego) serwisu, ten wła�nie im 
zawsze pocz�tkowo proponowałem. Dawało mi to �wietn� mo�liwo�� 
pó�niejszego wycofania si� do stosunkowo taniej oferty serwisu jednorocznego, o 
który mi naprawd� chodziło. Ta technika okazała si� bardzo skuteczna i, �rednio 
rzecz bior�c, zakupywano wraz z serwisem gwarancyjnym70% sprzedawanego 
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przez mnie sprz�tu, podczas gdy moi koledzy z działu zwykle nie przekraczali 
40%. Nikomu dot�d nie powiedziałem, w jaki sposób mi si� to udawało. 

Komentarz autora: Zwa�my, �e jak to zwykle bywa, posłu�enie si� taktyk� 
odrzucenia-wycofania wł�czyło tu tak�e działanie zasady kontrastu. Dzi�ki 
wycofaniu si� z pierwszej, kosztowniejszej propozycji, sprzedawca ten nie tylko 
obligował klientów do ust�pstw, ale i pomniejszał w ich oczach cen� swojej 
drugiej propozycji. 

PODSUMOWANIE 

• Jak twierdz� socjologowie i antropologowie, reguła wzajemno�ci jest jedn� z 
najbardziej rozpowszechnionych reguł post�powania w znanych nam kulturach 
ludzkich. Wymaga ona od człowieka, by za otrzymane od kogo� dobro 
odwdzi�czył si� w podobny sposób. Dzi�ki obligowaniu odbiorcy do przyszłego 
odwdzi�czenia si�, reguła ta pozwala jednostce na ofiarowanie innemu 
człowiekowi jakiego� dobra bez ryzyka jego bezpowrotnej utraty. Poczucie 
zobowi�zania do przyszłego odwdzi�czenia si� pozwala ludziom na inicjowanie 
ró�nego rodzaju ła�cuchów wymiany, transakcji i zwi�zków, które s� ogólnie 
korzystne i dla nich, i dla społecze�stwa jako cało�ci. St�d te� wszyscy 
członkowie społecze�stwa s� od dzieci�stwa trenowani w podporz�dkowywaniu 
si� regule wzajemno�ci - pod sankcj� społecznego pot�pienia za jej łamanie. 

• Do ulegania cudzym pro�bom cz�sto dochodzi dzi�ki działaniu reguły 
wzajemno�ci. Jedna z ulubionych i zyskownych taktyk profesjonalistów w 
zakresie wpływu społecznego polega na tym, aby zaoferowa� człowiekowi jak�� 
przysług� przed wyjawieniem jakiej� własnej pro�by. O skuteczno�ci tej taktyki 
decyduj� trzy czynniki. Po pierwsze, reguła wzajemno�ci jest bardzo silna, co 
pozwala jej przezwyci��y� oddziaływanie wielu innych czynników 
wpływaj�cych na nasze decyzje. Po drugie, zobowi�zania do wzajemno�ci 
wzbudzaj� nawet nieproszone przysługi, co pomniejsza nasz� zdolno�� do 
wybierania osób, którym co� zawdzi�czamy i pozostawia rzeczywiste wybory w 
ich, a nie w naszym r�ku. Po trzecie wreszcie, reguła mo�e inicjowa� 
niesprawiedliw� wymian� dóbr - w d��eniu do szybkiego pozbycia si� 
nieprzyjemnego poczucia zobowi�zania, człowiek mo�e zgodzi� si� na oddanie 
znacznie wi�kszej przysługi ni� ta, któr� sam otrzymał. 

• Inny mechanizm, na mocy którego reguła nasila uleganie wpływom 
społecznym, opiera si� na pewnym szczególnym rodzaju wzajemnych przysług. 
Miast oferowa� przysług� prowokuj�c� do oddania przysługi, osoba wywieraj�ca 
wpływ dokonuje ust�pstwa na rzecz partnera prowokuj�c go, aby i on ust�pił. 
Jedna z technik wpływu, zwana odmowa-wycofanie (lub „drzwiami w twarz") 
opiera si� wła�nie na obligacji do odwzajemniania ust�pstw. Rozpoczynaj�c od 
du�ej pro�by, która z pewno�ci� spotka si� z odmow�, osoba prosz�ca mo�e 
nast�pnie wycofa� si� do pro�by mniejszej (na której spełnieniu od pocz�tku jej 
zale�ało), podnosz�c szans� spełnienia, jej bowiem działanie spostrzegane jest 
jako ust�pstwo zach�caj�ce osob� proszon� do wzajemno�ci. Jak pokazuj� 
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badania, dodatkowym skutkiem techniki odmowy-wycofania jest wzrost szans 
na to, �e osoba proszona dotrzyma swych obietnic oraz �e b�dzie ulega� 
pro�bom tak�e i w przyszło�ci. 

• Najlepszym sposobem obrony przed wpływem społecznym czerpi�cym sw� 
sił� z reguły wzajemno�ci jest nie odmowa przyjmowania cudzych przysług, lecz 
trafne odró�nianie rzeczywistych przysług od manipulacji, jakim inni chc� nas 
podda�. Je�eli czyja� przysługa zostanie przez nas przedefiniowana jako próba 
manipulacji, fakt, �e j� nam wy�wiadczono, przestaje nas obligowa� do 
odwzajemnienia si�. 

PYTANIA 

Powtórka 
1. Co to jest reguła wzajemno�ci? Sk�d si� bierze tak du�a jej siła w naszym 

społecze�stwie? 
2. Jakie trzy własno�ci reguły wzajemno�ci stosowane przez profesjonalnych 

praktyków wpływu społecznego czyni� z niej skuteczne narz�dzie wpływania na 
innych? 

3. Opisz, w jaki sposób badanie Regana ilustruje działanie wszystkich tych 
trzech własno�ci. 

4. W jaki sposób technika odmowy-wycofania czerpie sw� moc 
przekonywania z reguły wzajemno�ci? 

5. Dlaczego ludzie poddani technice odmowy-wycofania bardziej s� skłonni 
do dotrzymywania swoich obietnic i do ulegania pro�bom tak�e i w przyszło�ci? 

Pytania na my�lenie 
1. Wyobra� sobie, �e chcesz nakłoni� swojego profesora, aby po�wi�cił 

godzin� swych konsultacji na pomaganie Tobie w napisaniu pracy semestralnej. 
Sporz�d� scenariusz opisuj�cy, w jaki sposób nasiliłaby� szans� skutecznego 
namówienia go za pomoc� techniki odmowy-wycofania. Czego powinna� unika� 
podczas zgłaszania swojej pierwszej pro�by? 

2. W pewnym badaniu (Barry i Kanouse, 1987) wysłano do grupy lekarzy 
kwestionariusze z pro�b� o ich wypełnienie i odesłanie. Kiedy do tej pro�by 
doł�czony był czek na 20 dolarów, a� 78% lekarzy odesłało wypełniony 
kwestionariusz. Jednak kiedy czek taki został im przyobiecany w zamian za 
wypełniony kwestionariusz, tylko 66% faktycznie go odesłało. Ponadto 
stwierdzono te�, �e spo�ród tych lekarzy, którym z góry nadesłano czek (a oni 
odesłali wypełniony kwestionariusz), a� 95% zrealizowało czek, podczas gdy 
odsetek ten wyniósł jedynie 26% w�ród tych, którzy kwestionariusza nie 
odesłali. Poka�, w jaki sposób reguła wzajemno�ci jest w stanie wyja�ni� oba te 
wyniki. 

3. Wyja�nij, co znaczy wyra�enie noblesse oblige i jak� tu rol� mo�e 
odgrywa� reguła wzajemno�ci. Wskazówka: ameryka�ski prezydent John F. 
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Kennedy powiedział niegdy�: „Od tych, którzy wiele dostaj�, wiele si� 
wymaga". 
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ROZDZIAŁ 3 

Zaanga�owanie i konsekwencja 
Łatwiej powiedzie� ,nie" na pocz�tku, ni� na ko�cu. 

Leonardo da Vinci 

Badanie dwójki kanadyjskich psychologów (Knox i Inkster, 1968) 
przeprowadzone podczas wy�cigów konnych wykryło pewn� zdumiewaj�c� 
prawidłowo��. Bezpo�rednio po obstawieniu wybranego konia ludzie byli 
znacznie pewniejsi jego wygranej ni� bezpo�rednio przed wykupieniem zakładu. 
Oczywi�cie, obiektywnie rzecz bior�c, szans� te wcale nie uległy zmianie: był to 
wci�� ten sam ko�, na tym samym torze, w tej samej gonitwie. A jednak w 
umy�le obstawiaj�cych jego szans� znacznie wzrosty wskutek samego 
wykupienia zakładu. Cho� na pierwszy rzut oka powody tej dramatycznej 
zmiany wydaj� si� niezrozumiałe, maj� one zwi�zek z pewnym powszechnie 
stosowanym narz�dziem wpływu, które dyskretnie kieruje wieloma naszymi 
zachowaniami. 

Jest to po prostu nasze obsesyjne pragnienie bycia konsekwentnym (i 
wygl�dania na osob� konsekwentn� w oczach innych ludzi). Kiedy dokonamy 
ju� wyboru lub zajmiemy stanowisko w jakiej� sprawie, napotykamy 
zarówno wewn�trz nas, jak i w innych, silny nacisk na zachowanie 
konsekwentne i zgodne z tym, w co ju� si� zaanga�owali�my. Naciski owe 
prowadz� nas do post�powania w sposób usprawiedliwiaj�cy nasz� wcze�niejsza 
decyzj�. Po prostu przekonujemy siebie samych o słuszno�ci podj�tej decyzji, co 
niew�tpliwie podnosi nasze samopoczucie. 

W poszukiwaniu dowodów na t� prawidłowo�� przyjrzyjmy si� historii mojej 
s�siadki Sary i zamieszkuj�cego z ni� jej przyjaciela Tima. Przez pewien czas 
„chodzili ze sob�" i cho� w tym czasie Tim utracił prac�, zamieszkali w ko�cu 
razem. Z punktu widzenia Sary, sprawy zawsze były dalekie od doskonało�ci - 
ona pragn�ła, aby si� pobrali i aby Tim zaprzestał cz�stego picia alkoholu, jak to 
miał w zwyczaju, natomiast Tim opierał si� obu tym pomysłom. Po okresie 
szczególnego nasilenia konfliktów, Sara zerwała z nim i Tim wyprowadził si�. 
W tym samym czasie do Sary zadzwonił jej dawny chłopak - zacz�li si� 
spotyka� i wkrótce zar�czyli si�, pełni mał�e�skich planów. Ustalili nawet dat� 
�lubu i zamówili druk zaprosze�, kiedy zadzwonił skruszony Tim z propozycj� 
powrotu. Gdy Sara opowiedziała mu o swoich mał�e�skich planach, Tim zacz�ł 
j� błaga� o zmian� decyzji. Sara odmówiła jednak, twierdz�c, �e nie chce takiego 
�ycia, jak to, które ich ł�czyło. Trwała przy swoim nawet wtedy, gdy Tim 
zaproponował jej mał�e�stwo; dopiero gdy Tim obiecał zerwa� z piciem, 
ust�piła jego pro�bom. Zerwała zar�czyny z drugim chłopakiem, odwołała �lub i 
druk zaprosze� oraz zgodziła si� na wspólne zamieszkanie z Timem. 
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Nie dalej ni� po miesi�cu powiedziała mi, �e Tim ostatecznie nie s�dzi, aby 
potrzebował całkowitej abstynencji. Po nast�pnych czterech tygodniach Tim 
zdecydował, �e w sprawie ich mał�e�stwa trzeba jeszcze zaczeka� i zobaczy�, 
jak si� sprawy potocz�. Od tego czasu min�ły ju� dwa lata, a Sara i Tim �yj� 
dokładnie w taki sam sposób, jak przedtem. Tim nadal pije, mał�e�skie plany 
nadal pozostaj� w zawieszeniu. Jedno tylko uległo zmianie - Sara jest oddana 
Timowi bardziej ni� kiedykolwiek przedtem. Powiada, �e konieczno�� 
wybierania mi�dzy nimi u�wiadomiła jej, �e to jednak Tim jest na pierwszym 
miejscu w jej sercu. Po wybraniu Tima i odrzuceniu drugiego chłopca, Sara stała 
si� szcz��liwsza, cho� towarzysz�ce wyborowi obietnice Tima nigdy nie zostały 
spełnione. Ludzie graj�cy na wy�cigach konnych nie s� wi�c odosobnieni w 
swojej wierze w prawidłowo�� dokonanej przez siebie trudnej decyzji. W istocie, 
wszyscy od czasu do czasu oszukujemy samych siebie, by tylko utrzyma� własne 
s�dy i przekonania w zgodzie z tym, co uczynili�my lub zdecydowali�my w 
przeszło�ci (Conway i Ross, 1984; Goethals i Reckman, 1973; Rosenfeld, 
Kennedy i Giacalone, 1986). 

Klik i wrrr... raz jeszcze 

Psychologowie od dawna doceniaj� sił�, z jak� zasada zgodno�ci steruje 
przebiegiem ludzkiego post�powania. Wybitni teoretycy, jak Leon Festinger 
(1957), 

Fritz Heider (1958) czy Theodore Newcomb (1953), traktowali pragnienie 
zgodno�ci i konsekwencji jako centraln� sił� motywuj�c� zachowanie. Czy to 
zamiłowanie do zgodno�ci jest rzeczywi�cie wystarczaj�co silne, by skłoni� nas 
do robienia rzeczy, których sk�din�d wcale nie chcieliby�my robi�? 
Niew�tpliwie tak. Motywacja do bycia konsekwentnym (i przedstawiania si� w 
taki sposób innym) stanowi silne narz�dzie wpływu społecznego, z powodu 
którego cz�sto post�pujemy wbrew naszym własnym interesom. 

Rozwa�my, co si� stało w pewnym badaniu wykonanym na nowojorskiej 
pla�y, w którym sprawdzano, czy przypadkowi �wiadkowie zaryzykuj� osobiste 
bezpiecze�stwo, by przeciwstawi� si� przest�pstwu. Współpracownik badaczy 
roz�cielał swój koc w pobli�u przypadkowo wybranej osoby (osoby badanej). Po 
kilku minutach wyci�gania si� na kocu i słuchania tranzystorowego radia, 
współpracownik ten wstawał i opuszczał swoje rzeczy kieruj�c si� ku wodzie. 
Wkrótce potem, udaj�cy złodzieja badacz zbli�ał si� do koca i chwytał radio 
próbuj�c si� z nim oddali�. Nietrudno zgadn��, �e w normalnych warunkach 
pla�owicze z du�� niech�ci� decydowali si� na przeszkodzenie złodziejowi -
prób� tak� podj�ły tylko 4 osoby na 20 postawionych w takiej sytuacji. Jednak�e 
przy pozornie niewielkiej zmianie warunków, a� 19 osób na 20 decydowało si� 
na interwencj� - gonili i zatrzymywali złodzieja, nieraz przy u�yciu siły 
fizycznej. Działo si� tak wtedy, gdy współpracownik zanim oddalił si� od 
swojego koca, po prostu poprosił pla�owicza o dopilnowanie jego rzeczy, na co 
ten oczywi�cie godził si� (Moriarty, 1975). 
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Aby zrozumie� powody decyduj�ce o znacznej sile d��enia do zgodno�ci, 
powinni�my zda� sobie spraw� z tego, jak warto�ciowa jest dla człowieka owa 
zgodno�� i konsekwencja. Niekonsekwencj� powszechnie uwa�a si� za 
negatywn� cech� osobowo�ci (Allgeier, Byrne, Brooks i Revnes, 1979; Asch, 
1946). Człowiek, którego przekonania, słowa i czyny nie s� wzajemnie zgodne, 
spostrzegany jest jako zagubiony, dwulicowy, a nawet psychicznie chory. 
Konsekwencja natomiast kojarzy si� normalnie z sił� osobowo�ci i intelektu, jest 
bowiem ona samym rdzeniem logiki, racjonalno�ci, stało�ci i uczciwo�ci. Pewien 
cytat, przypisywany wielkiemu uczonemu brytyjskiemu, Michaelowi Fa-
radayowi pokazuje, jak dalece ceniona jest konsekwencja. Zapytany po wła�nie 
wygłoszonym wykładzie, czyjego słowa oznaczaj�, i� jego znany rywal 
naukowy zawsze si� myli, Faraday ostro zmierzył pytaj�cego mówi�c: „Nie, a� 
taki konsekwentny to on nie jest". 

Zgodno�� i konsekwencja s� wi�c w naszej kulturze wysoko cenione. I 
słusznie, w wi�kszo�ci bowiem przypadków konsekwencja jest po��dana i 
korzystna. Bez konsekwencji nasze �ycie byłoby trudne, a działania chwiejne i 
mało skuteczne. 

Szybki numer 

Poniewa� konsekwencja le�y zwykle w naszym najlepiej poj�tym interesie, 
nawykowo popadamy w automatyzm post�powania konsekwentnego nawet w 
takich sytuacjach, w których rozs�dniejszy byłby brak zgodno�ci. Gdy 
konsekwencja pojawia si� w sposób bezrefleksyjny, jej skutki mog� by� 
katastrofalne. A jednak, nawet �lepa zgodno�� ma swoje uroki. 

Po pierwsze, podobnie jak inne automatyzmy, niezmienna konsekwencja 
dostarcza nam wygodnej drogi na skróty przez liczne komplikacje 
współczesnego �ycia. Uparte trwanie przy raz podj�tej decyzji pozwala nam na 
luksus zaprzestania dalszego my�lenia o danej sprawie. Nie musimy ju� radzi� 
sobie z nawałnic� dalej napływaj�cych informacji, po�wi�ca� umysłowego 
wysiłku na rozwa�anie wszystkich „za" i „przeciw", na dokonywanie dalszych 
trudnych wyborów. Zamiast tego wszystko, co musimy zrobi�, gdy kwestia raz 
jeszcze przed nami stanie, to tylko zaktywizowa� nasz� umysłow� „ta�m�" 
konsekwencji, klik, i ju� wiemy, co s�dzi�, mówi� lub czyni�, wrrr.... To 
mianowicie, co zgodne jest z wcze�niej podj�t� decyzj�. 

Nie sposób przeceni� uroków takiego luksusu. Automatyczna konsekwencja 
dostarcza nam łatwej, lekkiej i skutecznej metody radzenia sobie z 
komplikacjami codziennego �ycia, stawiaj�cymi ogromne wymagania naszym 
zdolno�ciom umysłowym i energii. Łatwo wi�c zrozumie�, dlaczego trudno 
człowiekowi zapanowa� nad automatycznym odruchem konsekwencji. Oferuje 
on nam mo�liwo�� usprawiedliwionego omini�cia wyczerpuj�cych wysiłków 
umysłowych. Gdy ju� wł�czona zostanie nasza ta�ma konsekwencji, mo�emy 
dalej robi� swoje, szcz��liwie zwolnieni z obowi�zku my�lenia. Jak zauwa�ył sir 
Joshua Reynolds: „Nie ma takiego po�wi�cenia, na jakie człowiek si� nie 
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zdob�dzie, by tylko unikn�� wyczerpuj�cego wysiłku my�lenia". 

Forteca głupców 

W mechanicznej konsekwencji tkwi jeszcze jeden, do�� perwersyjny urok. 
Czasami od my�lenia odstrasza nas nie zwi�zany z nim wysiłek, lecz wnioski, do 
jakich mogliby�my doj��, gdyby�my si� oddali tej czynno�ci. Istnieje bowiem 
wiele takich rzeczy, z których wolimy nie zdawa� sobie sprawy, a popadanie w 
automatyczny, bezrefleksyjny sposób reagowania skutecznie chroni nas przed 
nimi. Kryj�c si� w fortecy sztywnej konsekwencji, schroni� si� mo�emy przed 
zakusami rozumu. 

Pewnego wieczoru miałem okazj� zaobserwowa� owo ukrywanie si� w 
twierdzy własnej konsekwencji przed kłopotliwymi nast�pstwami my�lenia. 
Przysłuchiwałem si� wykładowi, poprzedzaj�cemu kurs medytacji 
transcendentalnej. Celem wykładu, prowadzonego przez dwóch młodych, 
oddanych sprawie ludzi, była rekrutacja nowych uczestników odpłatnego kursu 
medytacji. Wykładowcy przekonywali, �e ich kurs pomo�e uczestnikom uzyska� 
zadziwiaj�co ró�ne dobra — poczynaj�c od zdolno�ci do osi�gania 
wewn�trznego spokoju, a ko�cz�c na tak widowiskowych umiej�tno�ciach, jak 
latanie czy przenikanie przez �ciany (te ostatnie - w wyniku uko�czenia bardziej 
zaawansowanych i dro�szych etapów kursu). 

Powodem mojej obecno�ci na owym wykładzie była ch�� przyjrzenia si� 
stosowanym przez organizatorów taktykom naboru uczestników kursu. 
Zaprosiłem tam te� swojego koleg�, profesora specjalizuj�cego si� w statystyce i 
logice symbolicznej. W miar� post�pu wykładu przedstawiaj�cego teori� le��c� 
u podstaw całego kursu, mój kolega logik robił si� coraz bardziej niespokojny. 
Wiercił si� na swoim miejscu z min�, jakby go bolał �oł�dek. Wreszcie nie 
wytrzymał i kiedy wykładowcy poprosili na zako�czenie o zadawanie pyta�, 
podniósł r�k� i w kulturalny, cho� wyczerpuj�cy sposób dokonał kompletnego 
zniszczenia argumentacji przedstawionej podczas wykładu. W niecałe dwie 
minuty precyzyjnie wypunktował wszystkie momenty, w których argumentacja 
wykładu była nielogiczna, wewn�trznie sprzeczna i po prostu niemo�liwa do 
utrzymania. Efektem jego wyst�pienia była totalna kl�ska wykładowców. Po 
przedłu�aj�cej si� ciszy próbowali słabo oponowa�, zwracaj�c si� przede 
wszystkim do siebie nawzajem, by bezradnie przyzna�, �e argumentacja mojego 
kolegi na pewno warta jest „dalszego namysłu". 
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Wy�szy poziom �wiadomo�ci 

Rysunek 3.1. Tego rodzaju ogłoszenia zapewne b�d� musiały 
znikn�� w przyszło�ci - ju� bowiem zdarzyło si�, �e powien 

m��czyzna wygrał proces wytoczony organizacji twierdz�cej, 
�e nauczy go na swoich kursach lata�, gdy tymczasem nauczyła 

tylko troch� wy�ej podskakiwa� (sprawa KropinsM przeciw 
Maharishi International University oraz TM World Plan 

Executive Council). 

Znacznie ciekawsza okazała si� jednak reakcja słuchaczy wykładu. Po 
zako�czeniu tej do�� jednostronnej dyskusji słuchacze pocz�li wr�cz tłoczy� si� 
wokół wykładowców, by jak najszybciej zapisa� si� na kurs, czemu 
towarzyszyło ochocze uiszczanie 75-dolarowej opłaty. Organizatorzy równie 
ochoczo przyjmowali opłaty, cho� ich zach�caj�cym gestom towarzyszyły 
równie� nerwowe u�miechy zdradzaj�ce ogromne zdumienie. W 
niewytłumaczalny sposób ich kompletna kl�ska zamieniła si� w wielkie 
zwyci�stwo, mierzone du�� liczb� osób, które zapisały si� jednak na kurs. 
Równie zdumiony jak sami wykładowcy, skłonny byłem przypisa� t� 
zadziwiaj�c� reakcj� słuchaczy ich niezrozumieniu argumentów 
przedstawionych przez mojego koleg�. Okazało si� jednak, �e było dokładnie 
odwrotnie. 
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Gdy wyszli�my z sali wykładowej, podeszły do nas trzy osoby, z których 
ka�da opłaciła z góry swój udział w kursie. Zapytały nas, po co przyszli�my na 
ten wykład. Wyja�nili�my i zapytali�my je o to samo. Okazało si�, �e jedna z 
tych osób była aktorem, który w desperackim pragnieniu sukcesu zawodowego 
zapisał si� na kurs medytacji maj�c nadziej�, �e ułatwi mu to nabranie 
odpowiedniej samokontroli, niezb�dnej do opanowania aktorskiej sztuki. Druga 
z tych osób okazała si� kobiet� cierpi�c� na bezsenno��, która zapisała si� w 
nadziei, �e dzi�ki medytacji transcendentalnej nab�dzie umiej�tno�ci 
relaksowania si� i zasypiania bez trudu. Trzecia z tych osób studiowała i 
pracowała równocze�nie. Zapisała si� w nadziei, �e dzi�ki medytacji starczy jej 
mniejsza ilo�� snu, a zaoszcz�dzony czas b�dzie mogła przeznaczy� na nauk�, 
która ostatnio kiepsko jej szła wskutek obci��enia prac� zawodow�. 
Oczekiwania uczestników kursu co do ewentualnych z niego korzy�ci były wi�c 
nie tylko bardzo zró�nicowane, ale i cz��ciowo sprzeczne. 

My�l�c nadal, �e osoby te nie zrozumiały argumentacji mojego kolegi, 
zacz�łem je przepytywa� na ten temat. Jakie� było moje zdumienie, gdy 
przekonałem si�, �e ka�da z nich całkiem dobrze zrozumiała argumenty kolegi. 
A nawet - rzekłbym - zrozumiała je a� nazbyt dobrze. Wła�nie bowiem 
przejrzysto�� tych argumentów przekonała je, by natychmiast zapisa� si� na 
kurs. Najlepiej wyraził to pracuj�cy student w słowach: „Có�, pocz�tkowo wcale 
nie zamierzałem pakowa� w ten kurs �adnych pieni�dzy. Chciałem z tym 
zaczeka� przynajmniej do nast�pnego spotkania. Jednak, kiedy pa�ski kolega 
zacz�ł mówi�, pomy�lałem sobie, �e lepiej od razu dam im te pieni�dze, bo 
inaczej pójd� do domu i jak przemy�l� to, co on mówił, to nigdy si� na ten kurs 
nie zapisz�". 

I nagle całe to zdarzenie zacz�ło si� robi� jasne. Słuchacze byli lud�mi 
gn�bionymi przez naprawd� powa�ne problemy, desperacko poszukuj�cymi 
sposobów na ich rozwi�zanie. Byli poszukiwaczami, którzy w medytacji 
transcendentalnej mogli znale�� to, czego z takim pragnieniem poszukiwali, 
pragnieniem sprawiaj�cym, �e bardzo chcieli uwierzy� w skuteczno�� medytacji 
jako remedium na swoje nierozwi�zywalne problemy. 

I w takiej dramatycznej sytuacji pojawia si� głos rozs�dku w postaci 
argumentów mojego kolegi pokazuj�cych, na jak kiepskich podstawach opieraj� 
si� te nadzieje. Panika! Co� trzeba natychmiast zrobi�, póki logika nie zbierze 
swojego �niwa i na powrót nie zostawi ich w beznadziejnej sytuacji! Szybko, 
szybko, wybudujmy mury, które odgrodz� nas od tej logiki, to bez znaczenia, �e 
wybudowana twierdza b�dzie twierdz� głupców. „Szybko, szybko! Schronimy 
si� przed rozs�dkiem! Prosz�, bierz moje pieni�dze! Co za ulga, nareszcie 
bezpieczni. Ju� postanowione, nie trzeba o tym dalej my�le�". Od momentu 
powzi�cia decyzji wystarczy ju� tylko odtwarza� ta�m� konsekwencji. 
„Medytacja? Oczywi�cie, wierz� w jej skuteczno��, �e mi pomo�e, je�eli w 
dalszym ci�gu b�d� uczestniczył w kursie. Przecie� wło�yłem w to ju� moje 
pieni�dze, prawda?" Ach, te uroki bezrefleksyjnej konsekwencji! „Odpoczn� tu 
sobie troszeczk�. O ile� to przyjemniejsze ni� zmartwienie i ci��ar trudnych 
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poszukiwa�". 

Zabawa w chowanego 

Je�eli automatyczna konsekwencja istotnie słu�y jako ochrona przed 
my�leniem, nie powinni�my by� zaskoczeni, �e jest ona eksploatowana przez 
tych, którzy wol� bezrefleksyjne reakcje na ich pro�by. Dla wyzyskiwaczy 
ci�gn�cych swoje zyski z naszych mechanicznych, bezmy�lnych reakcji na 
pro�by, skłonno�� do automatycznej konsekwencji jest prawdziw� �ył� złota. S� 
oni tak przemy�lni we wł�czaniu naszych ta�m konsekwencji dla swego 
własnego po�ytku, �e rzadko sobie w ogóle zdajemy spraw� z tego, jak 
zostali�my nabrani. Na wzór prawdziwych mistrzów d�udo aran�uj� sytuacje w 
ten sposób, aby ich zyski doszły do skutku dzi�ki naszym potrzebom. 

Niektóre wielkie firmy trudni�ce si� sprzeda�� zabawek wykorzystuj� wła�nie 
to podej�cie, by przeciwdziała� sezonowym wahaniom w popycie na zabawki. 
Wzmo�ona sprzeda� zabawek wyst�puje oczywi�cie w okresie �wi�t Bo�ego 
Narodzenia, a zmor� przemysłu zabawkarskiego jest gwałtowny spadek 
sprzeda�y w dwóch nast�pnych miesi�cach. Rodzice, którzy wydali ju� znaczne 
sumy na zabawki-prezenty, uparcie potem odmawiaj� namowom swoich pociech 
na nast�pne wydatki. 

Producenci zabawek stoj� zatem przed dylematem - jak utrzyma� wysoki 
poziom sprzeda�y w sezonie, a jednocze�nie podnie�� sprzeda� w okresie 
posezonowym. Ich trudno�� z pewno�ci� nie wynika z braku zainteresowania 
dzieci zabawkami. Problem polega na zach�ceniu rodziców do kupowania 
zabawek bezpo�rednio po okresie, w którym i tak ju� wiele ich kupili. Co 
producenci zabawek mog� uczyni� w tej sytuacji? Niektórzy próbowali 
wielkiego nasilenia kampanii reklamowej, inni - posezonowej obni�ki cen. 
Jednak �aden z tych standardowych zabiegów marketingowych nie dał 
oczekiwanych rezultatów, pomimo zwi�zanych z nim kosztów. Rodzice po 
prostu nie s� w nastroju do kupowania zabawek i wzrost reklamy czy spadek cen 
nie był w stanie zmieni� ich o�lego uporu. 

A jednak pewna liczba producentów jest zdania, �e znalazła rozwi�zanie tego 
problemu. Rozwi�zanie jest bardzo pomysłowe, poci�ga za sob� koszty nie 
wi�ksze ni� normalne wydatki na reklam� oraz zrozumienie doniosłej roli 
ludzkiego d��enia do konsekwencji. O sposobie tym dowiedziałem si� sam 
padaj�c wielokrotnie jego ofiar�. 

Był stycze�, a ja znalazłem si� w najwi�kszym sklepie zabawkarskim w 
mie�cie. Po zakupieniu w ubiegłym miesi�cu ogromnej liczby prezentów 
gwiazdkowych dla mojego syna obiecałem sobie solennie, �e moja noga nie 
postanie w tym miejscu przez długi, długi czas. A jednak znowu znajdowałem 
si� w tym piekielnym miejscu, w dodatku kupuj�c synowi jeszcze jedn� 
kosztown� zabawk� - wielki, elektryczny model samochodu wy�cigowego. Przed 
ekspozycj� tego modelu spotkałem przypadkowo niegdysiejszego s�siada, który 
równie� kupował t� zabawk� swojemu dziecku. Widywali�my si� bardzo rzadko 
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i ostatnim razem spotkałem go w tym samym sklepie, przed rokiem, kiedy to 
obaj kupowali�my kosztowne pogwiazdkowe prezenty naszym dzieciom 
(tamtym razem był to robot, który potrafił chodzi�, mówi� i robi� kupki). Gdy 
obaj u�wiadomili�my sobie to nasze dziwaczne podobie�stwo, roze�mieli�my si� 
z psikusów, jakie płata nam przypadek. Kiedy jednak pó�niej tego samego dnia 
wspomniałem o tym innemu znajomemu, który, jak si� okazało, pracował kiedy� 
w zabawkarskiej bran�y, ten powiedział: 

„Ale� to wcale nie przypadek". 
„Jak to nie przypadek. Co masz na my�li?" 
„No czekaj, pozwól, �e ci zadam kilka pyta�", mówi na to mój znajomy. „Czy 

obiecałe� swojemu synowi, �e kupisz mu ten model samochodu wy�cigowego na 
gwiazdk�?" 

„Tak, obiecałem. Krzy� widział mas� reklam tego samochodu w sobotnim 
programie telewizyjnym dla dzieci i zdecydował, �e to jest wła�nie jego 
wymarzony prezent na gwiazdk�. Poniewa� sam te� widziałem kilka tych 
reklam, zgodziłem si�". 

„Punkt pierwszy!" powiada znajomy. „A teraz drugie pytanie: Kiedy 
poszedłe� do sklepu okazało si�, �e wszystkie samochody s� ju� wyprzedane i to 
we wszystkich sklepach?" 

„Ach tak, rzeczywi�cie tak było! W ko�cu musiałem Krzysiowi kupi� inne 
zabawki na gwiazdk�. Sk�d wiesz, �e tak było?" 

„Punkt drugi! A teraz pozwól, �e zadam jeszcze jedno pytanie. Czy to samo 
nie zdarzyło si� w zeszłym roku z robotem?" 

„Moment, moment... masz racj�. Dokładnie tak wła�nie było. To nie do wiary! 
Sk�d o tym wiedziałe�?" 

„To nie jasnowidztwo. Po prostu wiem, w jaki sposób wielkie firmy 
zabawkarskie podnosz� swoj� sprzeda� w styczniu i lutym. Rozpoczynaj� przed 
Bo�ym Narodzeniem szeroko reklamuj�c w telewizji jak�� now� zabawk�. 
Naturalnie, dzieciaki po��daj� tego, co widz�, wi�c wymuszaj� na rodzicach 
przyrzeczenie, �e t� wła�nie zabawk� dostan� na gwiazdk�. I tutaj objawia si� 
cały geniusz tego zabiegu — firmy zabawkarskie dostarczaj� do sklepów jedynie 
niewielk� liczb� tych przyobiecanych zabawek. Wi�kszo�� rodziców stwierdza, 
�e zabawki te zostały ju� wyprzedane, wobec czego musz� sw� obietnic� 
skompensowa� wykupieniem innych zabawek o zbli�onej warto�ci. Firmy 
zabawkarskie dokładaj� oczywi�cie wszelkich stara�, aby odpowiednie 
substytuty (ich produkcji) znalazły si� w sklepach. Kiedy Bo�e Narodzenie ju� 
minie, firmy powracaj� do intensywnej reklamy owych przyobiecanych 
zabawek, których nie było w sklepie przed �wi�tami. To oczywi�cie rozpala 
dzieciaki do biało�ci i chc� tej zabawki bardziej ni� kiedykolwiek. Biegaj� za 
swoimi rodzicami przypominaj�c: »Przecie� obiecałe�, obiecałe�!« Chc�c nie 
chc�c, rodzice ko�cz� w sklepie z zabawkami, aby dotrzyma� danego słowa". 

„Gdzie", dodałem, „spotykaj� innych rodziców, których nie widzieli od 
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zeszłego roku, kiedy to równie� wszyscy wpadli w t� sam� pułapk�, prawda?" 
„Prawda. Czekaj, gdzie p�dzisz?" 
„Id� z powrotem do sklepu odda� ten przekl�ty model samochodu!" — prawie 

krzyczałem ze zło�ci. 
„Momencik - pomy�l o tym przez chwil�. Dlaczego go dzisiaj kupiłe�?" 
„Bo nie chciałem robi� Krzysiowi przykro�ci i chciałem mu pokaza�, �e 

człowiek powinien dotrzymywa� swoich obietnic". 
„No wła�nie. A czy która� z tych rzeczy si� zmieniła? Przecie� je�eli teraz 

odbierzesz mu zabawk�, to on kompletnie nie zrozumie, dlaczego. Jedyne, co do 
niego dotrze to fakt, �e jego ojciec złamał obietnic�. Czy tego wła�nie chcesz?" 

„Nie" westchn�łem z rezygnacj�. „Chyba nie. A wi�c powiadasz, �e firmy 
zabawkarskie podwoiły swoje zyski na mnie w ci�gu ostatnich dwóch lat, a ja 
nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy. A teraz, kiedy ju� o tym wiem i tak nie 
mog� nic zrobi�. Jestem w pułapce swojej własnej obietnicy. A ty mo�esz 
jedynie doda� »punkt trzeci«!" 

Przytakn�ł — „Ale ju� wyszedłe� z pułapki!" 

Kluczem jest zaanga�owanie 

Gdy ju� u�wiadomimy sobie, jak ogromna siła drzemie w ludzkim d��eniu do 
konsekwencji, natychmiast pojawia si� wa�ne pytanie praktycznej natury: w jaki 
sposób siła ta jest wyzwalana? Czym jest klik, automatycznie powoduj�cy 
wrrr...'? Psychologowie społeczni twierdz�, �e tym wyzwalaczem jest 
zaanga�owanie. Je�eli potrafi� doprowadzi� Ci� do zaanga�owania si� w jakie� 
stanowisko, to tym samym aran�uj� sytuacj� w sposób sprzyjaj�cy pojawieniu 
si� twojego d��enia do konsekwencji. Kiedy ju� jakie� stanowisko zostanie raz 
zaj�te, pojawia si� naturalna tendencja do post�powania uparcie zgodnego z tym 
stanowiskiem. 

Jak ju� widzieli�my, psychologowie społeczni wcale nie s� jedynymi, którzy 
rozumiej� zwi�zek pomi�dzy zaanga�owaniem i d��eniem do konsekwencji. 
Strategii wykorzystuj�cych ten zwi�zek u�ywaj� wszelkiego rodzaju praktycy 
wpływu społecznego. Ka�da z tych strategii ma na celu nakłonienie nas do 
podj�cia jakiego� działania czy wypowiedzenia czego�, co uwi�zi nas w pułapce 
d��enia do konsekwencji. Pocz�tkowe zaanga�owanie jest wywoływane za 
pomoc� ró�nego rodzaju metod. Jedne maj� charakter nachalnie bezpo�redni; 
inne bywaj� niesłychanie subtelne. Przykładem tych pierwszych mo�e by� 
podej�cie zalecane przez Jacka Stanko, do�wiadczonego sprzedawc� u�ywanych 
samochodów z Albuquerque. W swoim wykładzie dla stu uczestników 
zgromadzonych w San Francisco na dorocznej konferencji Narodowego 
Stowarzyszenia Sprzedawców Aut dawał takie oto rady: „Staraj si� uzyska� co� 
na papierze. Nakło� klientów, aby wyrazili swoj� zgod� na papierze. Niech 
poło�� przed sob� pieni�dze. Kontroluj ich. Ty kieruj cał� transakcj�. Spytaj ich, 
czy kupiliby ten samochód, gdyby jego cena im odpowiadała. Staraj si� 
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przyprze� ich do muru" (Rubinstein, 1985). Najwyra�niej pan Stanko - ekspert 
w tych sprawach - uwa�a, �e droga do namówienia klienta wiedzie przez 
wzbudzenie jego zaanga�owania, a nast�pnie „kontrolowanie" go, a� do 
wyci�ni�cia ze� zysku. 

Równie skuteczne mog� by� znacznie subtelniejsze techniki wzbudzania 
zaanga�owania. Załó�my na przykład, �e chciałby� powi�kszy� liczb� ludzi z 
s�siedztwa, którzy skłonni byliby zbiera� datki na twój ulubiony cel 
dobroczynny, chodz�c od drzwi do drzwi potencjalnych ofiarodawców. Dobrze 
by� zrobił studiuj�c wpierw podej�cie wykorzystane przez psychologa 
społecznego Steve-na J. Shermana. Wykorzystany przeze� zabieg był bardzo 
prosty. W ramach rzekomej ankiety zadzwonił do pewnej liczby mieszka�ców 
Bloomington w stanie Indiana, pytaj�c o ocen� szans, �e spełniliby pro�b� o 
udział w trzygodzinnym zbieraniu datków na rzecz Ameryka�skiego 
Towarzystwa Zwalczania Raka. Wielu spo�ród zapytanych - nie chc�c wyj�� na 
egoistów w oczach pytaj�cego lub własnych - odpowiedziało, �e oczywi�cie 
zgodziliby si� na udział w takiej akcji. Kiedy w kilka dni pó�niej faktycznie 
zgłosił si� do nich przedstawiciel Towarzystwa, badani ci siedmiokrotnie 
cz��ciej godzili si� na udział w akcji zbierania datków ni� „nowi" badani, 
których nikt uprzednio nie prosił o przewidywanie swojego udziału w takiej 
akcji (Sherman, 1980). U�ywaj�c podobnego zabiegu (w Columbus w stanie 
Ohio), inni badacze byli w stanie znacznie zwi�kszy� udział badanych osób w 
wyborach prezydenckich (Green-wald, Carnot, Beach i Young, 1987). 

Jeszcze subtelniejsz� taktyk� wzbudzania zaanga�owania rozwin�li ludzie 
trudni�cy si� telefonicznym zbieraniem datków na cele dobroczynne. Zwykle 
rozpoczynaj� rozmow� od pytania, jak ich rozmówca si� czuje, jak tam jego/jej 
zdrowie. „Dzie� dobry panie Naci�gany/pani Naci�gana. Jak si� pan/i dzisiaj 
czuje?" - rozpoczynaj� rozmow�. Celem tego zabiegu jest nie tylko 
zaprezentowanie si� w przyjacielski sposób i pozyskanie sympatii rozmówcy. 
Równie wa�nym celem jest wci�gni�cie go w rozmow�. Gdy kto� nas 
powierzchownie, ale uprzejmie pyta o sampoczucie, naturaln� reakcj� jest 
równie uprzejma odpowied�: „Dzi�kuj�, jako� leci", „Dzi�kuj�, dobrze" czy 
wr�cz „Dzi�kuj�, �wietnie!" Kiedy ju� stwierdzisz publicznie, �e sprawy maj� 
si� dobrze, zbieraj�cemu datki łatwiej jest przyprze� ci� do muru i wydusi� 
pomoc dla tych, którym nie wiedzie si� tak dobrze: „O! Miło to słysze�. Bo 
wła�nie dzwoni� do pana/i z pytaniem, czy nie zechciał(a)by pan/i zło�y� datku 
na rzecz nieszcz��liwych ofiar..." 

Teoria ukrywaj�ca si� za takim zabiegiem zakłada, �e po deklaracji, i� 
powodzi nam si� dobrze b�d� �e czujemy si� �wietnie - nawet je�eli było to tylko 
skutkiem zdawkowej wymiany zda� — nie b�dziemy chcieli wyj�� na sk�pców 
w obliczu swojej własnej, zadowalaj�cej sytuacji. Je�eli rozumowanie to wydaje 
Ci si� niezbyt przekonywaj�ce, rozwa�my badania sprawdzaj�ce jego trafno�� 
(Howard, 1990). Mieszka�cy Dallas w stanie Teksas byli telefonicznie proszeni 
o zezwolenie przedstawicielowi Komitetu Zwalczania Głodu, aby przyszedł do 
ich domu i zaoferował sprzeda� ciasteczek. Zyski z ich sprzeda�y miały zosta� 
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u�yte na dokarmianie potrzebuj�cych. Tylko 18% poproszonych wyraziło 
swoj� zgod�. Kiedy jednak dzwoni�cy zapytywał na pocz�tku rozmowy „Jak 
tam dzisiaj pana/pani samopoczucie" i oczekiwał na odpowied�, zanim 
porzyst�pił do swojej pro�by, wydarzało si� kilka godnych zastanowienia rzeczy. 
Po pierwsze, spo�ród 120 zapytanych osób, a� 108 odpowiedziało w 
standardowo pozytywny sposób („nie�le", „dobrze", „doskonale"). Po drugie, a� 
32% spo�ród nich zgodziło si� na odwiedziny w swoim domu (a wi�c prawie 
dwukrotny wzrost uległo�ci). Po trzecie wreszcie, zgodnie z zasad� zgodno�ci, 
niemal wszyscy (89%) spo�ród wyra�aj�cych zgod� na te odwiedziny faktycznie 
zakupili dobroczynne ciasteczka, gdy przedstawiciel Komitetu pojawił si� w ich 
domu. 

Celem upewnienia si�, �e skuteczno�� tej taktyki nie opiera si� tylko na tym, 
�e osoba pytaj�ca o zdrowie wygl�da po prostu na bardziej przyjazn� i 
sympatyczn�, Daniel Howard przeprowadził jeszcze jedno badanie. Tym razem 
osoba przeprowadzaj�ca rozmow� telefoniczn� albo rozpoczynała, jak 
poprzednio, od pytania: „Jak pani si� dzisiaj czuje?", albo od stwierdzenia: 
„Mam nadziej�, �e dobrze si� pani dzisiaj czuje". Mimo �e oba te pocz�tki 
rozmowy maj� jednakowo przyjazny charakter, zadawanie pytania okazało si� 
znacznie skuteczniejsz� technik� doprowadzania do zgody na pro�b� (35% 
badanych), ni� wyra�anie nadziei, �e rozmówca ma si� dobrze (15% badanych). 
Tylko bowiem pytanie wci�gało badanych w zaj�cie własnego stanowiska. 
Zauwa�my te�, �e cho� zdawkowa odpowied�, stwierdzaj�ca dobre własne 
sampoczucie niemal�e podwajała uleganie pó�niejszej pro�bie, samym 
odpowiadaj�cym wydawała si� ona zapewne pozbawiona jakiegokolwiek 
znaczenia. Raz jeszcze widzimy, jak bardzo sztuka wpływu społecznego jest 
podobna do sztuki d�udo, niepostrze�enie wykorzystuj�cej nie rzucaj�ce si� w 
oczy siły. 

O skuteczno�ci zaanga�owania decyduje wiele czynników. Niektóre z nich 
działaj� poprzez ograniczanie ró�norodno�ci naszych przyszłych działa�. Ich 
funkcjonowanie ilustruje pewien na szerok� skal� zakrojony program, 
wykorzystywany z powodzeniem na długo przed jego identyfikacj� i 
zanalizowaniem przez naukowców. 

Podczas wojny korea�skiej ameryka�scy je�cy wojenni byli odsyłani do 
obozów prowadzonych przez chi�skich komunistów. Cho� sami Korea�czycy 
wymuszali uległo�� je�ców za pomoc� brutalnego przymusu, szybko stało si� 
jasne, �e techniki stosowane przez Chi�czyków s� znacznie subtelniejszej 
natury. Dokładaj�c stara�, by unikn�� jakichkolwiek pozorów przymusu, 
„czerwoni" Chi�czycy posłu�yli si�, jak to nazwali, „polityk� łagodno�ci", która 
stanowiła w rzeczywisto�ci skoncentrowany i wyrafinowany atak 
psychologiczny na pojmanych je�ców. Po wojnie ameryka�scy psychologowie 
szczegółowo wypytywali powracaj�cych je�ców o zastosowan� przez 
Chi�czyków strategi� post�powania, a jednym z powodów ich zainteresowania 
była niezwykła skuteczno�� tej strategii. Np. Chi�czycy okazali si� bardzo 
skuteczni w nakłanianiu jednych je�ców do donoszenia na drugich, co niemal�e 
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nie zdarzało si� ameryka�skim je�com z czasów II wojny �wiatowej. Było to 
mi�dzy innymi przyczyn� wczesnego wykrywania planów ucieczki je�ców i 
powodem, dla którego niemal ka�da ucieczka ko�czyła si� niepowodzeniem. Jak 
pisał psycholog Edgar Schein (1956), kieruj�cy badaniami powracaj�cych 
je�ców: „Kiedy ju� miało doj�� do jakiej� ucieczki, Chi�czycy zwykle bez trudu 
nakłaniali je�ców do wydania uciekiniera za woreczek ry�u". W istocie, 
niemal�e ka�dy z ameryka�skich je�ców został doprowadzony do takiego czy 
innego kolaborowania z wrogiem . 

Analiza stosowanej przez Chi�czyków strategii przekonuje, �e opierała si� 
ona w du�ym stopniu wła�nie na zaanga�owaniu zapocz�tkowuj�cym 
konsekwentne post�powanie je�ca. Oczywi�cie, pierwszy problem stoj�cy przed 
Chi�czykami stanowiło uzyskanie jakiejkolwiek współpracy ze strony 
pojmanych je�ców. Ameryka�scy �ołnierze byli �wiczeni, by podawa� jedynie 
swoje imi�, nazwisko i numer identyfikacyjny. Jak - poza fizycznymi torturami -
mogli wi�c Chi�czycy nakłoni� je�ców do zdrady tajemnic wojskowych, 
donosów na współtowarzyszy niedoli czy do publicznego pot�piania własnej 
ojczyzny? Chi�ski sposób polegał na zaczynaniu od małych kroczków, by 
sko�czy� na wielkich, co w literaturze psychologicznej nazywane jest technik� 
stopy w drzwiach, a po polsku mo�na by nazwa� strategi� od rzemyczka do 
koziczka. 

Przykładowo, proszono cz�sto je�ców o wygłaszanie stwierdze� tak 
nieznacznie antyameryka�skich czy prokomunistycznych, �e samym je�com 
wydawały si� one pozbawione jakiegokolwiek znaczenia („Stany Zjednoczone 
nie s� doskonałe", „W krajach komunistycznych nie ma bezrobocia"). Gdy ju� 
jeniec uległ takiemu niewielkiemu poleceniu naciskano na�, by spełnił polecenie 
nieco wi�ksze. Człowiek, godz�cy si� wygłosi� s�d o niedoskonało�ci Ameryki, 
był naciskany, aby wskazał jej przykłady. Gdy ju� to uczynił naciskano na�, aby 
sporz�dził list� tych „niedoskonało�ci Ameryki" i j� podpisał. Pó�niej mogło si� 
okaza�, �e ma t� list� przeczyta� podczas dyskusji z innymi je�cami. „W ko�cu 
sam to napisałe�, a wi�c w to wierzysz, prawda?" Jeszcze pó�niej nakłaniano go, 
by rozwin�ł ka�dy z napisanych przez siebie punktów i napisał całe 
wypracowanie. 

Jeszcze pó�niej, na przykład Chi�czycy wykorzystywali jego nazwisko i 
napisane przez niego wypracowanie w antyameryka�skiej audycji radiowej 
nadawanej nie tylko w danym obozie, ale i w innych obozach w Korei Północnej 
czy nawet w audycji skierowanej do ameryka�skich �ołnierzy walcz�cych w 
Korei Południowej. I nagle jeniec taki budził si� jako pomagaj�cy wrogowi 
„kolaborant". �wiadom tego, �e napisał swoje wypracowanie w gruncie rzeczy 
bez wyra�nego przymusu czy gró�b, człowiek taki nieraz zmieniał obraz siebie 
samego we własnych oczach tak, aby uwzgl�dni� ten post�pek i etykietk� 
„kolaboranta", co cz�sto prowadziło do jeszcze dalej id�cej kolaboracji. W 
rezultacie, jak opisuje Schein (1956), cho� 

...tylko nieliczni byli w stanie unikn�� kolaboracji całkowicie (...) 
wi�kszo�� wpółpracowała z Chi�czykami, od czasu do czasu i w 
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sprawach wygl�daj�cych na pozbawione znaczenia, co jednak 
Chi�czycy potrafili potem obróci� na własn� korzy�� (...) Była to 
szczególnie skuteczna droga nakłaniania do wyzna�, samokrytyki i 
ujawniania informacji podczas przesłucha�. 

Warto zauwa�y�, �e kolaboracja nie zawsze miała �wiadomy charakter. Prowadz�cy 
dochodzenie Amerykanie definiowali kolaboracj� jako Jakiekolwiek zachowanie, które 
pomagało wrogowi", co obejmowało tak ró�norodne post�powanie, jak podpisywanie 
pokojowych petygi, przekazywanie polece�, wygłaszanie apeli radiowych, akceptowanie 
szczególnych wzgl�dów, składanie fałszywych zezna�, donoszenie na współwi��niów, 
zdradzanie tajemnic wojskowych itp. 

  

Od rzemyczka do koziczka, czyli technika stopy w drzwiach 

Rysunek 3.2 

Równie� inni praktycy wpływu społecznego s� �wiadomi u�yteczno�ci 
strategii „od rzemyczka do koziczka". Na przykład organizacje dobroczynne 
cz�sto staraj� si� nakłoni� ofiarodawców do jedynie niewielkiego 
zaanga�owania, by zako�czy� na skutecznym ich nakłonieniu do spełniania 
nawet bardzo du�ych pró�b. Jak wykazały badania, spełnienie nawet tak 
niewielkiej pro�by, jak zgoda na udzielenie wywiadu, mo�e wprowadzi� 
człowieka na „równi� pochył�", ko�cz�c� si� zgod� na bolesny zabieg w postaci 
oddania na rzecz potrzebuj�cych własnego szpiku kostnego (Schwartz, 1970). 

Podej�cie to wykorzystywane jest równie� przez liczne organizacje handlowe. 
Wielu sprzedawców próbuje namówi� klienta na dokonanie wi�kszego zakupu, 
nakłaniaj�c go pocz�tkowo do kupienia czego� niewielkiego. Mo�e to by� 
niemal�e cokolwiek, poniewa� w przypadku małego zakupu nie idzie o zysk, 
lecz o wzbudzenie w kliencie zaanga�owania. Oczekuje si�, �e nast�pne, nawet 
znacznie wi�ksze zakupy pojawi� si� jako naturalna konsekwencja tego 
pierwszego. Dobitnie wyra�a to artykuł z magazynu handlowców .American 
Salesman: 

Ogólna idea polega na tym, by niewielkie zamówienie otworzyło 
drog� zamówieniu na pełn� skal� (...) Spójrzmy na to w ten sposób 
- kiedy klient zło�y zamówienie na jaki� Twój produkt, to nawet przy 
zamówieniu tak niewielkim, �e jego realizacja nie jest warta ani 
Twojego czasu, ani fatygi, to i tak przemieni on si� z Twojego 
potencjalnego klienta w klienta rzeczywistego (Green, 1965). 
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Strategia rozpoczynania od małej pro�by, by ostatecznie uzyska� zgod� na 
pro�b� wi�ksz�, nazywana jest cz�sto technik� stopy w drzwiach. Jej 
skuteczno�� po raz pierwszy u�wiadomili psychologom społecznym Jonathan 
Fre-edman i Scott Fraser (1966), publikuj�c zadziwiaj�ce dane. Wynikały one z 
eksperymentu, w którym ich współpracownik, pozuj�cy na robotnika, chodził od 
drzwi do drzwi w pewnej kalifornijskiej dzielnicy mieszkaniowej z do�� 
niecodzienn� pro�b�. Prosił wła�cicieli domów, aby zezwolili na umieszczenie w 
swoim ogródku ogromnej, obskurnej planszy nawołuj�cej JED
 OSTRO	NIE! 
Oczywi�cie, tylko 17% poproszonych zgodziło si� na umieszczenie paskudnej 
planszy w swoim ogródku. Była jednak taka grupa badanych, którzy zgodzili si� 
na to a� w 76%. 

U ludzi z tej grupy dwa tygodnie wcze�niej pojawiał si� inny człowiek ze 
znacznie mniejsz� pro�b�. Nagabywał wła�cicieli, aby zgodzili si� na 
umieszczenie w oknie swego domu niewielkiej plakietki nawołuj�cej B�D
 
BEZPIECZNYM KIEROWC�. Pro�ba była tak niewielka, �e prawie wszyscy 
zgodzili si� j� spełni�. Jednak jej dalsze konsekwencje były ogromne. Poniewa� 
posiadacze domków zgodzili si� na niewielk� pro�b� dotycz�c� nawoływania do 
bezpiecznej jazdy, w dwa tygodnie pó�niej wyrazili te� zgod� na pro�b� 
znacznie wi�ksz�, której w innym przypadku wi�kszo�� z nich odmówiłaby. 

Jednak Freedman i Fraser na tym nie poprzestali. Zastosowali cał� t� 
procedur�, w nieco zmienionej postaci, na jeszcze jednej grupie posiadaczy 
domków. T� grup� poproszono o podpisanie petycji nawołuj�cej do 
utrzymywania kraju w czysto�ci. Oczywi�cie, prawie wszyscy podpisali petycj�, 
wszyscy bowiem s� za utrzymywaniem czysto�ci, podobnie jak s� za sprawnym 
rz�dem czy dobr� opiek� prenataln�. Po dwóch tygodniach przyszedł do nich 
znany nam ju� „robotnik" z propozycj� obskurnej planszy JED
 OSTRO	NIE! 
Niemal�e połowa proszonych zgodziła si� na umieszczenie planszy we własnym 
ogródku, cho� mała pro�ba spełniona przez nich na wst�pie dotyczyła zupełnie 
innej sprawy publicznej. 

Pocz�tkowo nawet Freedman i Fraser byli nieco zaskoczeni swoimi 
wynikami. Dlaczego niewiele znacz�cy akt podpisania petycji w sprawie 
upi�kszenia własnego kraju miałby nakłania� ludzi do ulegania znacznie 
wi�kszej pro�bie na zupełnie inny temat? Po rozwa�eniu i odrzuceniu innych 
wyja�nie�, autorzy ci doszli do wyja�nienia zagadki — zło�enie podpisu pod 
petycj� zmieniło sposób, w jaki dokonuj�cy tego ludzie my�leli o sobie samych. 
Zacz�li mianowicie spostrzega� siebie jako obywateli zaanga�owanych w 
sprawy dobra publicznego. Kiedy zatem w dwa tygodnie pó�niej ponowa-nie 
zostali poproszeni o zaprezentowanie swojej obywatelskiej postawy poprzez 
zgod� na umieszczenie słusznej, cho� paskudnej planszy we własnym ogródku, 
zgody tej udzieli, aby post�pi� zgodnie z nowym obrazem samych siebie. Jak 
pisz� Freedman i Fraser: 

pro�by, jego postawa mo�e ulec zmianie i mo�e on sta� si� - we 
własnych oczach - rodzajem osoby, która robi tego rodzaju rzeczy: 
spełnia pro�by nieznajomych, działa na rzecz spraw, w które 
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wierzy, współpracuje w imi� celów wy�szych. 

Wyniki Freedmana i Frasera nakazuj� wi�c daleko posuni�t� ostro�no�� w 
spełnianiu nawet niewielkich pró�b. Mo�e to nie tylko nasili� nasz� uległo�� 
wobec podobnych, znacznie wi�kszych pró�b; mo�e równie� skłoni� nas do 
ulegania naciskom w szerokim zakresie ró�nych spraw, jedynie odległe 
powi�zanych z pierwsz� pro�b�. 

Prawdopodobnie nast�piła zmiana uczu� człowieka w stosunku do 
anga�owania si� czy te� podejmowania działa�. Gdy ju� raz 
zgodził si� na spełnienie 

 
Prosz� tylko si� podpisa� na zakropkowanej linii 

Rysunek 3.3. Czy zastanawiałe� si�, co robi� z zebranymi 
podpisami ci, którzy rozprowadzaj� ró�ne petycje? Cz�sto nie 
robi� z nimi niczego, jako �e głównym celem petycji mo�e by� 
po prostu wzbudzenie w podpisuj�cych zaanga�owania na rzecz 

danej sprawy w nadziei, �e zaanga�owanie to nakłoni ich do 
podejmowania dalszych kroków zgodnych z wymow� petycji. 

Wła�nie ten drugi, uogólniony rodzaj konsekwencji budzi we mnie obawy. Na 
tyle silne, �e rzadko godz� si� na przykład na podpisanie petycji, nawet w 
sprawie, któr� uwa�am za słuszn�. Bowiem taki z pozoru niewielki akt mo�e 
wpłyn�� na moje przyszłe zachowania i to, jak samego siebie spostrzegam w 
sposób, którego wcale nie pragn�. Gdy obraz własnej osoby ulegnie zmianie, 
czyni to człowieka podatnym na ró�ne manipulacje ze strony innych, pragn�cych 
t� zmian� wykorzysta�. 
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Któ� z badanych przez Freedmana i Frasera wła�cicieli domów mógłby 
przypu�ci�, �e „ochotnik" prosz�cy o podpisanie petycji w sprawie upi�kszania 
kraju tak naprawd� był zainteresowany uzyskaniem zgody na umieszczenie w 
ich ogródku paskudnej planszy w dwa tygodnie pó�niej? Któ� z nich 
podejrzewałby, �e zgoda na plansz� w du�ym stopniu zale�ała od 
wcze�niejszego podpisania petycji na zupełnie inny temat? Podejrzewam, �e 
nikt. A je�eli po wyra�eniu zgody na umieszczenie planszy zacz�li �ałowa� 
swojej decyzji, któ� z nich mógł wini� tu kogo� innego, ni� samego siebie i swój 
własny, nieszcz�sny „instynkt obywatelski". Zapewne nikomu z nich nie wpadło 
do głowy, by wini� za to człowieka z petycj� i wiedz� z zakresu sztuki wpływu 
społecznego. 

Serca i umysły 

Zauwa�my, �e wszyscy, którzy posługuj� si� technik� stopy w drzwiach, 
czyni� to z tego samego powodu - aby za pomoc� spełniania przez człowieka 
małych pró�b manipulowa� jego obrazem własnej osoby we własnych oczach. 
Zamieniaj� w ten sposób zwyczajnego obywatela, w „obywatela 
zaanga�owanego", klienta potencjalnego, w klienta rzeczywistego, je�ca w 
„kolaboranta". Kiedy bowiem uda si� wywoła� u człowieka t� pocz�tkow� 
zmian� obrazu własnej osoby, jego dalsza uległo�� wobec odpowiednio 
dawkowanych nacisków b�dzie jedynie naturaln� konsekwencj� d��enia do 
zgodno�ci z owym zmienionym obrazem jego własnej osoby. 

Jednak nie wszystkie działania wywołuj� tak� zmian�, musz� one spełnia� 
kilka warunków - musz� mie� charakter aktywny i publiczny, musz� wymaga� 
pewnego wysiłku i winno im towarzyszy� przekonanie wykonawcy, �e 
wykonuje je z własnej woli. Główn� intencj� Chi�czyków nie było po prostu 
wyci�gni�cie od je�ców odpowiedniej informacji. Zasadniczym ich celem była 
indoktrynacja - zmiana ich postaw i sposobu spostrzegania samego siebie, 
własnego kraju i systemu politycznego, a wreszcie i systemu komunistycznego. 
Dr Henry Segal, szef zespołu neuropsychiatrów, badaj�cego powracaj�cych 
je�ców relacjonował, �e ich przekonania dotycz�ce polityki uległy istotnym 
zmianom: 

Wielu wyra�ało co prawda antypati� do chi�skich komunistów, ale 
równocze�nie z podziwem wyra�ało si� o ich „du�ych 
osi�gni�ciach w Chinach". Inni twierdzili, �e „cho� komunizm nie 
sprawdziłby si� w Ameryce, system ten dobrze pasuje do 
Azji" (Segal, 1954). 

Wygl�da wi�c na to, �e prawdziwym celem Chi�czyków była cho�by czasowa 
zmiana serc i umysłów pojmanych je�ców. Gdyby mierzy� ich osi�gni�cia w 
kategoriach „porzucania swoich, zdrady, zmiany postaw i przekona�, spadku 
dyscypliny, morale patriotycznego i bojowego oraz nat��enia w�tpliwo�ci co do 
odgrywanej przez Ameryk� roli", konkluduje Segal, „wysiłki Chi�czyków 
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zostały zwie�czone du�ym sukcesem". 
Magiczny akt. Najlepszym �wiadectwem rzeczywistych uczu� czy przekona� 

człowieka s� nie jego słowa, lecz czyny. Obserwatorzy usiłuj�cy wywnioskowa�, 
jakie s� czyje� przekonania, bardziej si� skupiaj� na jego działaniach, ni� 
słowach. Chi�czycy wykryli, �e podobna prawidłowo�� obowi�zuje i przy 
wnioskowaniu przez człowieka o jego własnych przekonaniach. Podstawowym 
�ródłem informacji o własnych przekonaniach, postawach czy warto�ciach jest 
nasze własne zachowanie (Bem, 1972). �wietnie rozumiej�c t� reguł� rz�dz�c� 
spostrzeganiem samego siebie, Chi�czycy aran�owali całe �ycie obozowe tak, by 
nakłoni� wi��niów do post�powania w po��dany przez nich, Chi�czyków, 
sposób. Zdawali sobie spraw�, �e takie post�powanie wi��niów zadecyduje o 
pojawieniu si� odpowiednich zmian równie� w ich �wiatopogl�dzie i sposobie 
my�lenia o sobie samych. 

Jednym z działa�, do których Chi�czycy niezmiennie nakłaniali swoich 
wi��niów, było... pisanie. Chi�czykom nigdy nie wystarczało, by wi�zie� 
spokojnie czego� wysłuchiwał czy nawet przytakiwał własnymi słowami temu, 
co słyszał. Zawsze starali si� nakłoni� wi��nia, by „swój" pogl�d czy zgod� 
wyraził tak�e na pi�mie. Schein (1956) opisuje standardow� sesj� indoktrynacji 
wi��niów w nast�puj�cy sposób: 

Nast�pna technika polegała na skłonieniu wi��nia, by 
własnor�cznie napisał pytanie i [prokomunistyczn� - przyp. tłum.] 
odpowied�. Gdy odmawiał samodzielnego wymy�lenia odpowiedzi 
nakłaniano go, by chocia� przepisał cudz� odpowied� z 
brudnopisu, co wygl�dało na całkiem ju� nieszkodliwe ust�pstwo. 

Ach, te „nieszkodliwe" ust�pstwa! Widzieli�my ju�, jak pozornie nieistotne 
akty anga�owania si� w jaki� kierunek działania owocuj� dalszym, zgodnym z 
nimi post�powaniem. Własnor�cznie spisana deklaracja ma wielkie zalety jako 
�rodek zapocz�tkowuj�cy zaanga�owanie. Po pierwsze, stanowi ona fizyczny 
dowód wyst�pienia pocz�tkowego aktu. Kiedy ju� wi�zie� napisał to, czego 
domagali si� ode� Chi�czycy, niezwykle trudno było mu uwierzy�, �e to si� nie 
zdarzyło. Trudno było o tym zapomnie� czy temu zaprzeczy�, co zawsze 
mo�liwe jest przy deklaracjach jedynie wypowiedzianych. Deklaracja pisemna 
stanowiła niezbity dowód raz dokonanego aktu, dowód nakłaniaj�cy do jakiego� 
uzgadniania dalszego my�lenia i post�powania z tym własnym przecie� aktem 
pocz�tkowym. 

Po drugie, pisemna deklaracja mogła by� swobodnie pokazywana innym 
ludziom. Oczywi�cie tak�e po to, aby ich nakłoni� do zaakceptowania 
stanowiska zawartego w tej deklaracji, a tak�e przekona�, �e autor faktycznie 
wierzy w to, co napisał. Ludzie maj� bowiem naturaln� skłonno�� do zakładania, 
�e ludzkie wypowiedzi zawsze wyra�aj� przekonania wypowiadaj�cego si�. 
Nawet wtedy, kiedy swoboda wypowiedzi jest wyra�nie ograniczona lub wr�cz 
nie istnieje. Dowodz� tego na przykład badania Edwarda Jonesa i James Harrisa 
(1967), którzy pokazywali swoim badanym wypracowanie przychylnie si� 
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wyra�aj�ce o Fidelu Castro, z pro�b� o odgadni�cie rzeczywistych pogl�dów 
pisz�cego. Niektórym z tych badanych Jones i Harris powiedzieli, �e autor 
wypracowania sam wybrał popieranie polityki Castro; innym powiedzieli 
natomiast, �e „kierunek" wypracowania został im narzucony decyzj� badacza. 
Co zastawiaj�ce, nawet ci drudzy, którzy wiedzieli, �e prokomunistyczny 
kierunek wypracowania został autorowi narzucony i tak wnioskowali o jego 
przychylnym nastawieniu do Fidela Castro. Wygl�da na to, �e wyra�anie przez 
człowieka jakiego� przekonania, wywołuje w obserwatorach automatyczn� 
reakcj� typu klik, wrrr.... Dopóki nie pojawi� si� jakie� silne dowody, �e jest 
inaczej, zakładaj� oni bezwiednie, �e autor wypowiedzi wierzy w to, co mówi 
(pisze). 

Pomy�lmy o podwójnym wpływie, wywieranym na obraz własnej osoby przez 
pisanie jakiego� prokomunistycznego czy antyameryka�skiego pogl�du. Kartka 
papieru z tym własnor�cznie napisanym pogl�dem nie tylko była niezbitym 
dowodem własnego post�pku; była te� sugesti� dla innych, �e pisz�cy wierzy w 
to, co napisał. Jak zobaczymy w rozdziale 4, to, o czym przekonani s� inni 
ludzie, wywiera silny wpływ na tre�� naszych własnych przekona�. Na przykład, 
w jednym z bada� stwierdzono, �e ludzie, którym uprzednio powiedziano, �e s� 
hojni, dawali pó�niej znacznie wi�ksze datki na rzecz Stowarzyszenia do Walki 
ze Skleroz� (Kraut, 1973). Najwyra�niej �wiadomo��, �e kto� uwa�ał ich za 
hojnych, skłoniła ich do post�powania zgodnego z tym pogl�dem. 

Kiedy ju� wyst�pi aktywne zaanga�owanie si� w jaki� kierunek działania, 
obraz własnej osoby zostaje poddany podwójnemu naciskowi na utrzymanie 
konsekwencji w dalszym post�powaniu. Od wewn�trz pojawia si� nacisk na 
wprowadzenie obrazu własnej osoby w �ycie, a wi�c na post�powanie w zgodzie 
z tym obrazem. Od zewn�trz pojawia si� jeszcze bardziej zdradliwa presja w 
postaci nacisku na dostosowanie przez jednostk� własnego post�powania do 
tego, czego spodziewaj� si� po niej inni. Poniewa� inni spostrzegaj� nas jako 
wierz�cych w to, co�my napisali (nawet je�eli byli�my pozbawieni wyboru tre�ci 
naszej pisaniny), raz jeszcze odczuwamy nacisk w kierunku uzgodnienia obrazu 
własnej osoby z tre�ci� tego, co napisali�my. 

Chi�czycy stosowali w Korei wiele subtelnych zabiegów, nakłaniaj�cych 
ameryka�skich je�ców do pisania pod komunistyczne dyktando, cho� przy 
pozorach nieobecno�ci zewn�trznej presji. Wiedzieli na przykład doskonale, �e 
wielu je�ców bardzo chciałoby da� zna� swoim rodzinom, �e jeszcze �yj�. 
Wi��niowie zdawali sobie z kolei spraw� z komunistycznej cenzury swoich 
listów i z tego, �e tylko niektóre z nich s� wypuszczane poza obóz. By zapewni� 
przej�cie swoich własnych listów przez sito cenzury, niektórzy wi��niowie 
zacz�li w nich umieszcza� tre�ci, o których słusznie s�dzili, �e spodobaj� si� 
Chi�czykom — apele o pokój, wzmianki o dobrym traktowaniu czy przychylne 
wobec komunizmu uwagi. Chi�czycy oczywi�cie bardzo pozytywnie reagowali 
na takie listy. Po pierwsze, ich propagandowe wysiłki na całym �wiecie 
niezmiernie zyskiwały dzi�ki pojawieniu si� prokomunistycznych wypowiedzi w 
ustach ameryka�skich �ołnierzy. Po drugie, nawet nie kiwn�wszy palcem 
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umiejscawiali wielu wi��niów tam, gdzie ich postawi� chcieli -na pocz�tku 
równi pochyłej coraz silniejszego popierania komunizmu. 

Podobne były skutki organizowanych w obozach konkursów na najlepsze 
wypracowanie na tematy polityczne. Nagrody dla zwyci�zców były 
nieodmiennie małe - kilka papierosów czy owoców - ale wystarczały do tego, by 
wzbudzi� zainteresowanie cierpi�cych niedostatek wi��niów. Zwykle 
nagradzane było wypracowanie o wyra�nie prokomunistycznym wyd�wi�ku. Ale 
nie zawsze. Chi�czycy byli wystarczaj�co m�drzy, by wiedzie�, �e wi�kszo�� 
wi��niów nie we�mie udziału w konkursie, w którym zwyci��ałyby tylko 
komunistyczne traktaty. Byli te� wystarczaj�co przebiegli, by pracowicie 
kultywowa� tak�e pierwsze, nie�miałe oznaki sympatii do komunizmu w nadziei 
na ich pó�niejszy rozkwit. Czasami nagradzali wi�c wypracowanie wyra�nie 
opowiadaj�ce si� za Ameryk�, cho� wspominaj�ce tu i ówdzie o zaletach 
komunizmu. Rezultaty takiej strategii były dokładnie zgodne z pragnieniami 
Chi�czyków. Widz�c, �e mog� wygra� nawet pisz�c wypracowania 
pochwalaj�ce własn� ojczyzn�, je�cy kontynuowali dobrowolny udział w 
konkursach. Jednak, po cz��ci zapewne bezwiednie, zaczynali nieco nasila� 
prokomunistyczny wyd�wi�k swoich wypracowa� tak, by jednak podnie�� 
szans� własnej wygranej. Chi�czycy gotowi byli wzmacnia� ka�de ust�pstwo 
wobec swoich komunistycznych dogmatów, aby posłu�y� si� nim jako �ródłem 
nacisku na kontynuowanie tego kierunku zmian w pogl�dach wi��nia. W 
przypadku dobrowolnej, pisemnej deklaracji w wypracowaniu, dysponowali 
doskonałym zaanga�owaniem pocz�tkowym, które potem mogli rozwin�� do 
rozmiarów całkowitej kolaboracji i zmiany pogl�dów. 

Praktycy wpływu społecznego �wietnie zdaj� sobie spraw� z doniosło�ci 
pisemnych deklaracji. Na przykład, wspomniana ju�, ciesz�ca si� ogromnymi 
sukcesami Amway Corporation, nakłania swój personel do własnor�cznego 
zapisywania (coraz ambitniejszych) planów sprzeda�y, anga�uj�c dzi�ki temu 
pracowników w wykonanie tych planów: 

I na koniec jeszcze jedna wskazówka: ustal sobie cel i 
własnor�cznie go zapisz. Jakikolwiek by ten cel był, wa�ne jest, 
aby go ustali� i wiedzie� dokładnie, do czego si� zmierza, a 
nast�pnie to zapisa�. Jest co� magicznego w samym akcie 
zapisania. Tak wi�c zapisz swój cel. Gdy go ju� osi�gniesz, znajd� 
sobie i zapisz cel nast�pny. W ten sposób zawsze b�dziesz do 
czego� zmierzał. 

Magiczne wła�ciwo�ci pisania wykryli równie� pracownicy innych firm. W 
wielu stanach wprowadzono niedawno przepisy zezwalaj�ce kupuj�cym na 
wycofanie si� (bez finansowych konsekwencji) z transakcji kupna w ci�gu kilku 
dni po jej zawarciu. Ta zmiana przepisów mocno dotkn�ła firmy zajmuj�ce si� 
sprzeda�� domokr��n�, ich zdaniem sukcesy cz�sto zale�� nie od zaspokojenia 
rzeczywistych pot: łeb klientów, lecz od stosowania ró�nych manipulacji 
(opisywanych cz�sto w tej ksi��ce). Gdy presja manipulacji ju� minie, wielu 
klientów rezygnuje z dokonanego zakupu. W odpowiedzi firmy te chwyciły si� 
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pi�knego w swej prostocie zabiegu, który drastycznie obni�ył liczb� 
wycofuj�cych si� z transakcji klientów. Zabieg plegał jedynie na tym, aby 
umowa o kupnie-sprzeda�y spisywana była nie przez sprzedawc�, lecz 
własnor�cznie przez klienta. Jak twierdzi jedna z czołowych firm trudni�cych si� 
sprzeda�� encyklopedii, ten pojedynczy akt osobistego zaanga�owania okazał si� 
„bardzo skuteczn� pomoc� psychologiczn�, zapobiegaj�c� wycofywaniu si� 
klientów z zawartego ju� kontraktu". Podobnie jak Amway Corporation, firmy te 
wykryły szczególny efekt pisemnych deklaracji - ludzie bardziej staraj� si� 
dotrzyma� deklaracji pisemnych ni� słownych. 

Jeszcze inny powszechny sposób wykorzystania magicznej siły pisemnej 
deklaracji, to organizowanie konkursów na najzgrabniejsz� relacj� klientów z 
tego, jak zakupiony produkt si� sprawuje. Zawsze zastanawiało mnie, po co 
takim gigantom, jak Procter & Gamble czy General Foods, potrzebne s� te 
sprawozdania „wyra�one w 25, 50, 100 lub mniej słowach". Przecie� wszystkie 
wygl�daj� dokładnie tak samo, zawsze zaczynaj�c si� od „Lubi� produkt x, 
bo...", zawsze ko�cz�c si� na identycznej li�cie zalet �rodka do czyszczenia 
sedesów, proszku do prania czy pokarmu dla kotów. A organizatorzy z powag� 
oceniaj� nadesłane relacje przyznaj�c nagrody o cz�sto zadziwiaj�cej wysoko�ci. 
Zdumiewało mnie, co takiego firmy zyskuj� w zamian za nieraz ogromne koszty 
podobnych konkursów, skoro cz�sto udział klienta nie jest nawet obwarowany 
konieczno�ci� dokonania zakupu ich produktu. 

Dzi� post�powanie tych firm wcale nie wydaje mi si� niezrozumiałe. 
Rzeczywistym ich celem jest nakłonienie mo�liwie wielu osób do zachwalania 
produktu. Podobnie jak rzeczywistym celem chi�skich komunistów przy 
organizowaniu konkursów na polityczne wypracowanie było nakłonienie 
mo�liwie wielu je�ców do zachwalania komunizmu. Pomimo ró�nicy celów, w 
obu przypadkach działa dokładnie ten sam proces. Uczestnicy konkursu 
dobrowolnie startuj� w konkursie, w którym szansa wygranej jest bardzo 
niewielka. Wiedz� jednak, �e wygranej nie b�dzie w ogóle, je�li w swoim 
wypracowaniu nie zamieszcz� stosownych pochwał. Samodzielnie wi�c ich 
poszukuj� i umieszczaj� w swoich wypracowaniach. W rezultacie, setki je�ców 
wojennych w Korei do�wiadczyły, a setki tysi�cy konsumentów we 
współczesnej Ameryce do�wiadczaj� magicznego nacisku na uwierzenie w tre�� 
tego, co sami napisali. 

Oko publiczno�ci. Jednym z powodów, dla których pisemne o�wiadczenia 
skutecznie prowadz� do zmian pogl�dów jest łatwo��, z jak� mog� one zosta� 
upublicznione. Do�wiadczenia je�ców z Korei wskazuj�, �e Chi�czycy �wietnie 
zdawali sobie spraw� z wa�nej prawidłowo�ci psychologicznej, �e 
zaanga�owanie publiczne jest z reguły trwalsze od prywatnego. St�d te� stale 
doprowadzali do upubliczniania prokomunistycznych stwierdze� wi��niów 
przed ich towarzyszami niewoli. Wywieszali je w charakterze plakatów, 
nakłaniali autora do odczytywania ich na głos podczas spotka� dyskusyjnych, a 
nawet odczytywali je przez radio obozowe. Im bardziej stawały si� one 
publiczne, tym lepiej dla Chi�czyków. Dlaczego tak si� dzieje? 
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Kiedykolwiek jednostka zajmie jakie� stanowisko w sposób publiczny, a wi�c 
dost�pny �wiadomo�ci innych, pojawia si� w niej skłonno�� do dalszego 
podtrzymywania tego stanowiska, aby wygl�da� w oczach innych na osob� 
konsekwentn� (Tedeschi, Schlenker i Bonoma, 1971). Przypomnijmy poprzednie 
rozwa�ania o tym, jak pozytywn� cech� jest konsekwencja, jak bardzo ta cecha 
wi��e si� z racjonalno�ci�, rzetelno�ci� i solidno�ci�, a jak bardzo osoba 
niekonsekwentna jest odrzucana jako kto� niestały, niepewny i pozbawiony 
kr�gosłupa. Nic wi�c dziwnego, �e ludzie staraj� si� unika� wra�enia, �e brak im 
konsekwencji. Dla zachowania cho�by jej pozorów, im bardziej upublicznione 
jest jakie� ich stanowisko, tym bardziej s� skłonni si� go trzyma�. 

Sposób, w jaki publiczne zaanga�owanie nasila zgodne z nim post�powania, 
ilustruje znany eksperyment Mortona Deutscha i Harolda Gerarda (1955). 
Proszono w nim studentów o ocen� długo�ci pokazywanych im linii. Jednych 
proszono, aby zapisali swoje oszacowania długo�ci, podpisali si� pod tym 
własnym imieniem i nazwiskiem oraz wr�czyli kartk� badaczowi. Druga grupa 
równie� „anga�owała si�" w swoje pocz�tkowe stanowisko, ale w sposób 
prywatny - zapisywali swoje s�dy na „znikopisie" (gdzie zapis mo�na wymaza� 
jednym ruchem plastikowego paska), którego nikt - jak s�dzili - nie b�dzie 
ogl�dał. W grupie trzeciej studenci w ogóle „nie anga�owali si�" w swoje 
pocz�tkowe oceny - nie zapisywali ich w �aden sposób, a jedynie mieli je 
zapami�ta�. Oczywi�cie Deutschowi i Gerardowi szło o sprawdzenie, jak dalece 
te ró�ne rodzaje zaanga�owania (publiczne, prywatne, brak) nakłoni� studentów 
do podtrzymywania pierwotnego stanowiska w obliczu podanej im potem 
informacji, �e oceny ich s� bł�dne. 

Wyniki okazały si� zupełnie jednoznaczne. Najsłabiej trzymali si� swoich 
pierwotnych ocen ci studenci, którzy w ogóle ich nie zapisywali. W obliczu 
uzyskanych od badaczy danych informuj�cych, �e dokonane przez nich oceny s� 
bł�dne, studenci ci po prostu je zmieniali (poprawiali). Wyra�nie mniej skłonni 
byli zmienia� swoje oceny studenci, którzy zapisali swe oceny na znikopisie. 
Cho� ich zaanga�owanie miało charakter jedynie prywatny (tylko oni znali zapis 
swoich ocen), to jednak sam fakt, �e swe oceny zapisali, ju� w pewnym stopniu 
nakłaniał do ich podtrzymywania. Wreszcie najbardziej konsekwentni byli 
studenci, których oceny pocz�tkowe miały charakter publiczny. Po prostu 
odmówili oni ich zmiany, nawet w obliczu danych sugeruj�cych ich bł�dno��. 
Tego rodzaju uparte trzymanie si� pocz�tkowych s�dów wyst�puje tak�e w 
sytuacjach, w których trafno�� s�dów powinna by� wa�niejsza od konsekwencji. 
Np. członkowie ławy przysi�głych bardziej skłonni s� zmieni� -pod wpływem 
nowych dowodów - swój werdykt, kiedy drugie głosowanie ma charakter tajny, a 
nie publiczny (Kerr i MacCoun, 1985). 

Wykazana przez Deutscha i Gerarda prawidłowo��, �e bardziej si� trzymamy 
własnych decyzji, kiedy maj� one publiczny charakter, mo�e oczywi�cie zosta� 
spo�ytkowana dla szlachetnych celów. Rozwa�my na przykład instytucje 
trudni�ce si� zwalczaniem szkodliwych nawyków. Wiele o�rodków 
zwalczaj�cych nadwag� zdaje sobie spraw� z tego, �e jedynie prywatne 
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zaanga�owanie ich klientów w zrzucenie zb�dnych kilogramów mo�e jeszcze 
nie wystarczy� do oparcia si� urokowi wystaw cukierni, zapachowi kiełbasek z 
ro�na czy kusz�cym reklamom telewizyjnym. Zobowi�zuj� wi�c swoich 
klientów, aby własnor�cznie spisali liczb� kilogramów do zrzucenia w 
okre�lonym czasie i pokazali ten program działa� tak wielu znajomym i 
przyjaciołom, jak to tylko mo�liwe. Jak twierdz� osoby prowadz�ce kursy, takie 
odwołanie si� do publicznego zaanga�owania cz�sto okazuje si� skuteczne tam, 
gdzie zawiodły wszelkie inne �rodki. 

Oczywi�cie, nie trzeba od razu płaci� za kurs odchudzania, aby spo�ytkowa� 
sił� publicznego zaanga�owania. Pewna mieszkanka San Diego opisuje, jak 
wykorzystała publiczne zaanga�owanie, by rzuci� palenie: 

Pami�tam, �e zdarzyło si� to po przeczytaniu jeszcze jednego 
badania naukowego wykazuj�cego, �e palenie wywołuje raka. Za 
ka�dym razem, gdy co� takiego napotykałam, my�lałam o rzuceniu 
palenia, ale nigdy nie udało mi si� tego dokona�. Tym razem 
zdecydowałam jednak, �e co� musz� z tym zrobi�. Jestem dumna. 
Zale�y mi na tym, aby ludzie nie widzieli mnie w złym �wietle. 
Pomy�lałam wi�c sobie: „Mo�e potrafi� posłu�y� si� moj� dum� dla 
pozbycia si� tego przekl�tego nawyku". Sporz�dziłam wi�c list� 
osób, na których szacunku naprawd� mi zale�ało. Poszłam do 
miasta, kupiłam kartki pocztowe i na ka�dej z nich napisałam: 
„Obiecuj� Ci, �e ju� nigdy nie zapal� ani jednego papierosa". W 
tydzie� rozesłałam lub rozdałam kartki wszystkim osobom z mojej 
listy - tacie, bratu, mojemu szefowi, najlepszej przyjaciółce, byłemu 
m��owi. Wszystkim z wyj�tkiem faceta, z którym wtedy chodziłam. 
Miałam wtedy kompletnego bzika na jego punkcie i wierzcie mi - 
strasznie mi zale�ało na tym, co on sobie o mnie pomy�li. Długo 
zastanawiałam si�, czy jemu te� da� kartk�, bo byłam pewna, �e 
jak si� zbła�ni� w jego oczach, to umr� ze wstydu. W ko�cu jednak 
przełamałam si� i poszłam do jego biura (pracował w tym samym 
budynku) wr�czaj�c mu bez słowa moj� kartk�. 

Rzucanie palenia okazało si� moim najci��szym przej�ciem w 
�yciu. Tysi�ce razy byłam pewna, �e musz� zapali� cho�by 
jednego. Jednak za ka�dym razem przypominałam sobie 
wszystkich ludzi z listy i to, �e ka�dy z nich pomy�li o mnie troch� 
gorzej, kiedy si� dowie, �e nie potrafi� trzyma� si� swego, l to 
działało. Nigdy w �yciu ju� nie zapaliłam papierosa.* 

Dodatkowy wysiłek. Istnieje wiele dowodów na to, �e im wi�cej wysiłku 
dana osoba wkłada w swoje zaanga�owanie w jak�� spraw�, tym bardziej 
pozytywny staje si� jej stosunek do tej sprawy. Dowody te mo�emy znale�� 
zarówno tu� za progiem własnego domu, jak i w odległych nam, 
„prymitywnych" kulturach. Na przykład plemi� Tonga, zamieszkuj�ce 
południow� Afryk�, wymaga od dorastaj�cych chłopców przej�cia 
skomplikowanego rytuału inicjacji, który uczyni z nich dorosłych m��czyzn. 
Podobnie jak to jest w przypadku wielu innych plemion, chłopcy Tonga przej�� 
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musz� wiele bolesnych i �mudnych zabiegów, zanim stan� si� pełnoprawnymi 
członkami społeczno�ci dorosłych. Antropologowie Whiting, Kluckhohn i 
Anthony (1958) podaj� taki oto �ywy opis rytuału inicjacji: 

* Ta strategia publicznego zaanga�owania jest zapewne szczególnie skuteczna w przypadku 
osób, którym mocno zale�y na tym, co inni o nich my�l�, lub które cechuj� si� wysokim 
poziomem tzw. samo�wiadomo�ci publicznej (Fenigstein, Scheier i Buss, 1975). Doskonale na 
przykład działała na generała DeGaulle'a, o którym mówiono, �e wielko�� jego zasług dla 
Francji dorównuje tylko wielko�ci jego własnego „ego". Zapytany, dlaczego ogłaszanie 
zamiaru rzucenia palenia wszystkim naokoło istotnie miałoby go nakłoni� do rzucenia tego 
nałogu, generał miał powiedzie�: „DeGaulle nie mo�e cofn�� raz danego słowa" (cytuj� za D. 
Cookiem, 1984). 

Mi�dzy 10 a 16 rokiem �ycia ka�dy chłopiec posyłany jest przez 
rodziców do „szkoły obrzezania", działaj�cej co cztery czy pi�� lat. 
Tutaj poddany zostaje -wraz z rówie�nikami - ró�nym ci��kim 
próbom przygotowanym im przez dorosłych m��czyzn 
społeczno�ci. Obrz�dy rozpoczynaj� si� od przej�cia przez szpaler 
dorosłych m��czyzn bezlito�nie chłoszcz�cych chłopców kijami. 
Potem ka�dy chłopiec zostaje rozebrany do naga, ogolony i 
posadzony na kamieniu przed człowiekiem przebranym w skór� 
lwa. Zostaje niespodziewanie uderzony z tyłu kijem, a gdy si� 
odwraca, człowiek-lew obcina mu napletek. Nast�puje potem okres 
trzymiesi�cznego odosobnienia w „ogrodzie tajemnic", kiedy wolno 
mu widywa� jedynie m��czyzn, którzy sami przeszli inicjacj�. W 
tym czasie poddany zostaje sze�ciu głównym próbom: próbie bicia, 
zimna, pragnienia, jedzenia wstr�tnej �ywno�ci, ci��kiej kary oraz 
próbie zagro�enia �mierci�. Pod najmniejszym pretekstem mo�e 
by� bity przez młodego m��czyzn� (który sam niedawno przeszedł 
inicjacj�), wyznaczonego do tego zadania przez starszyzn� 
plemienia. Sypia bez �adnego przykrycia cierpi�c dotkliwie 
podczas zimy. Nie wolno mu wypi� ani kropli wody przez całe trzy 
miesi�ce. Wiele posiłków wywołuje mdło�ci, gdy� polewane s� na 
wpół przetrawion� zawarto�ci� �oł�dka antylopy. W przypadku 
złamania którego� z wa�nych zakazów okresu próby zostaje 
dotkliwie ukarany. Jedna z kar polega na przykład na umieszczeniu 
patyków mi�dzy palcami dłoni i �ci�ni�ciu jej przez silnego 
m��czyzn�, co mo�e prowadzi� do połamania palców. Doro�li 
strasz� te�, �e chłopcy, którzy w przeszło�ci dopu�cili si� ucieczki 
lub zdrady sekretów inicjacji kobietom lub tym, którzy sami jej nie 
przeszli, zostali powieszeni, a ich ciała spalone na popiół. 

Na pierwszy rzut oka rytuały te wydaj� si� dziwaczne i niespotykane. A 
jednak s� one bardzo podobne do tego, co podczas „otrz�sin" musz� przej�� 
ameryka�scy studenci czy uczniowie college'u, je�eli chc� zosta� przyj�ci przez 
swoich starszych kolegów do którego� z mniej lub bardziej elitarnych bractw 
studenckich. Starsi koledzy przygotowuj� szereg najdziwniejszych prób, 
wymagaj�cych odporno�ci na ból i wysiłek fizyczny, na napi�cie psychiczne i na 
wstyd. Dopiero po tygodniu takich zabiegów kandydaci, którzy je z 
powodzeniem przeszli, staj� si� członkami danego bractwa. Zwykle ko�czy si� 

Strona 90 z 276Wywieranie wpływu na ludzi [Robert Cialdini]

2005-01-16file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Moje%20dokumenty\TEKST...



na zm�czeniu i skołowaniu nieszcz�snych aplikantów, ale czasami 
konsekwencje bywaj� i powa�niejsze. 

Co ciekawe, próby przechodzone przez studentów pierwszego roku s� 
zdumiewaj�co podobne do przej�� dorastaj�cych chłopców Tonga w „ogrodzie 
tajemnic". Bez trudu odnajdziemy te podobie�stwa w opisach zaczerpni�tych z 
ameryka�skiej prasy: 

• Bicie. Czternastoletni Michael Kalorgis sp�dził trzy tygodnie w szpitalu na 
Long Island, lecz�c rozległe obra�enia wewn�trzne, jakich doznał podczas 
otrz�sin i inicjacji do bractwa Omega Gamma Delta. Jego przyszli bracia 
zaaplikowali mu „bomb� atomow�" polegaj�c� na tym, �e nieszcz��nik musiał 
zało�y� r�ce na karku, podczas gdy wszyscy bracia okładali go pi��ciami z 
przodu i z tyłu. 

• Zimno. Frederick Bronner, student jednego z college'ow 
kalifornijskich, /ostał wyprowadzony noc� na odległe o 10 mil od miasta i 
wysokie na tysi�c metrów wzgórza parku narodowego. Jego przyszli bracia 
(członkowie bractwa) zostawili go tam w samym podkoszulku i spodniach, aby 
odnalazł drog� do domu. „Gruby Freddy", jak go nazywano, do miasta jednak 
nie dotarł. W ciemno�ciach spadł ze stromego �lebu, łami�c ko�ci i kalecz�c 
sobie głow�. Nie mog�c i�� dalej z powodu odniesionych ran, zamarzł na �mier�. 

• Pragnienie. Dwaj nowo przyj�ci studenci Uniwersytetu Stanowego w Ohio 
zostali uwi�zieni w "lochach" jednego z bractw studenckich za to, �e złamali 
reguł� nakazuj�c� nowicjuszom wczołgiwanie si� do jadalni na posiłki podczas 
Piekielnego Tygodnia [tj. tygodnia, podczas którego na ameryka�skich 
uczelniach trwaj� otrz�siny - przyp. tłum]. Zamkni�ci przez dwa dni w pustej 
spi�arni, dostawali jedynie słon� �ywno�� i nic do picia —jedynie plastikowe 
kubki, do których mogli zbiera� swój własny mocz. 

• Obrzydliwa �ywno��. W domu bractwa Kappa Sigma na Uniwersytecie 
Południowej Kalifornii, staraj�cym si� o przyj�cie do bractwa nowicjuszom oczy 
wyszły niemal�e z orbit, kiedy zobaczyli czekaj�ce ich zadanie. Przed ka�dym z 
nich poło�ono podłu�ny kawał surowej w�troby polanej olejem — do połkni�cia 
w cało�ci. Krztusz�c si� i dusz�c, jeden z nowicjuszy, Richard Swanson, 
trzykrotnie próbował bezskutecznie połkn�� w�trob�. Czwarta próba zako�czyła 
si� tragicznie - chłopiec zadusił si�, pomimo spó�nionych prób wyci�gni�cia 
w�troby z jego gardła. 

• Kary. W Wisconsin ukarano jednego z nowicjuszy za to, �e zapomniał 
jednej zwrotki z „inicjacyjnej pie�ni". Zmuszono go do trzymania nóg pod 
biegunami bujanego fotela, na którym najci��szy z członków bractwa usiadł na 
czas wypicia jednego piwa. Cho� nowicjusz nie krzyczał, okazało si�, �e ko�ci 
obu jego stóp zostały połamane podczas tej próby. 

• Gro�enie �mierci�. Nowicjusz ubiegaj�cy si� o przyj�cie do bractwa Zeta 
Beta Tau został wyprowadzony na pla�� w New Jersey, by „wykopał swój 
własny grób". Gdy podporz�dkował si� nakazowi braci i poło�ył si� na dnie 
grobu, �ciany w kilka sekund osypały si� i piasek zadusił nieszcz�snego 
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nowicjusza, zanim jego „bracia" zd��yli go odkopa�. 
Pomi�dzy rytuałami inicjacyjnymi „prymitywnych" plemion i bractw 

studenckich jest jeszcze jedno podobie�stwo - nie sposób doprowadzi� do ich 
zaniku, pomimo wszelkich podejmowanych w tym kierunku prób. Niegdysiejsze 
władze kolonii czy obecne władze uniwersyteckie próbowały pró�b i gró�b, 
zakazów i nakazów, obietnic i łapówek, byle tylko zlikwidowa� barbarzy�skie 
obyczaje inicjacyjne. Bez wi�kszych skutków. W obliczu represji zwyczaje te 
mog� zanikn��, jednak z tym wi�ksz� sił� odradzaj� si� w ukryciu, b�d� te� po 
osłabieniu czujno�ci tych, którzy zakazy stawiaj�. 

Na niektórych uczelniach władze usiłowały zast�pi� Piekielny Tydzie� 
Tygodniem Pomocy, b�d� te� przej�� bezpo�redni� kontrol� nad przebiegiem 
inicjacyjnych rytuałów. Jednak tego rodzaju zmiany regulaminowe s� przez 
studentów obchodzone, a nawet spotykaj� si� z jawnym oporem. Na przykład, po 
�mierci Richarda Swansona na Uniwersytecie Południowej Kalifornii rektor 
zarz�dził, by wszystkie ceremonie inicjacyjne odbywały si� dopiero po ich 
zatwierdzeniu przez specjaln� komisj� i w obecno�ci jej (dorosłych) członków. 
Jak donosiła prasa, „...nowy regulamin spowodował tak powa�ne zamieszki w 
miasteczku uniwersyteckim, �e policja miejska i stra� po�arna obawiały si� 
wkroczy� na jego teren". Wobec takiej niemo�no�ci, władze innych uczelni 
porzuciły próby likwidacji ekscesów towarzysz�cych Piekielnemu Tygodniowi. 

Skoro, jak wszystko na to wskazuje, dr�czenie nowicjuszy 
towarzyszy rytuałom inicjacji we wszystkich ludzkich kulturach, to 
nie nale�y si� spodziewa�, aby mo�na je było zlikwidowa� za 
pomoc� zakazów. Zakazy spowoduj� jedynie ich przej�cie do 
podziemia. Podobnie jak nie mo�na skutecznie zakaza� seksu czy 
alkoholu, tak i nie mo�na zakaza� dr�czenia nowicjuszy (Gordon i 
Gordon, 1963). 
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Otrz�siny 

Rysunek 3.4. Coraz bardziej otwarcie mówi si� o tym, w jaki 
sposób starsze roczniki traktuj� młodsze, tak zwanych „kotów". 

Przyj�cie w poczet �eglarzy, harcerzy czy studentów nie ma 
zwykle tak drastycznego charakteru, wymaga jednak okazania 

siły fizycznej, odwagi lub wytrzymało�ci. 
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Dlaczego tego rodzaju praktyki s� najwyra�niej cenne dla ró�nych 

społeczno�ci? Do tego stopnia, �e obchodz� one zakazy i nakazy, walcz�c z 
uporem godnym lepszej sprawy o ten cokolwiek dziwny przywilej dr�czenia 
nowicjuszy? Sugeruje si� niekiedy, �e wynika to z niezdrowych, sadystycznych 
skłonno�ci drzemi�cych w członkach tych grup. Istniej�ce dowody nie 
potwierdzaj� jednak takiego pogl�du. Członkowie bractw studenckich nie ró�ni� 
si� swoimi cechami osobowo�ci od nieczłonków, a je�eli ju� - to raczej ci 
pierwsi s� psychicznie zdrowsi (por. C. S. Johnson, 1972). Bractwa znane s� 
równie� ze swych skłonno�ci do anga�owania si� w ró�ne działania na rzecz 
dobra publicznego. Jedyne, na co nie chc� si� zgodzi�, to zast�pienie tymi 
rozs�dnymi przedsi�wzi�ciami pozornie bezsensownych ceremonii 
inicjacyjnych. Ankieta przeprowadzona na Uniwersytecie w Waszyngtonie 
wykazała na przykład, �e wi�kszo�� tamtejszych „oddziałów" bractw ma własne 
ceremonie inicjacyjne, jednak, z wyj�tkiem jednego tylko przypadku, �adne z 
nich nie pokrywaj� si� z tradycyjnie wykonywanymi pracami społecznymi 
(Walker, 1967). 

Sprawcy dr�czenia nowicjuszy jawi� si� wi�c jako ludzie normalni, 
psychicznie zdrowi i zaanga�owani społecznie, którzy w jednym tylko 
momencie zdradzaj� „sadystyczne objawy" - w momencie przyjmowania 
nowych członków do własnej grupy. Winowajc� zdaj� si� wi�c by� raczej sama 
ceremonia, ni� bior�cy w niej udział ludzie. Wygl�da na to, �e w ceremoniach 
takich jest co� cennego dla podtrzymuj�cych je grup, co�, co ka�e im dopuszcza� 
si� tak zwalczanej przez reszt� społecze�stwa surowo�ci wobec nowo 
przyjmowanych członków. Co grupy zyskuj� dzi�ki takim zabiegom? 

Moim zdaniem, odpowiedzi dostarczaj� wyniki pewnego interesuj�cego 
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badania, mało znanego poza kr�gami psychologów społecznych. Dwaj młodzi 
badacze, Elliot Aronson i Judson Mills (1959), postanowili sprawdzi�, czy to 
prawda, �e Judzie bardziej ceni� sobie co�, co uzyskali dzi�ki własnym, 
intensywnym wysiłkom ni� to, co przyszło im bez wysiłku". Tak si� szcz��liwie 
zło�yło, �e do sprawdzenia tej hipotezy wybrali wła�nie wymagaj�c� wysiłku - 
b�d� nie - inicjacj� do grupy. Aronson i Mills stwierdzili, �e młode kobiety, 
które musiały przej�� przez mocno amabrasuj�c� i kłopotliw� „ceremoni�", aby 
wej�� do grupy dyskutuj�cej na temat �ycia seksualnego, przekonały same 
siebie, �e grupa ta jest interesuj�ca, a uczestnictwo w niej -warto�ciowe. Mimo, 
�e autorzy przetrenowali pozostałych uczestników dyskusji, aby byli tak „nudni i 
bezsensowni, jak to tylko mo�liwe". Studentki, które musiały przej�� jedynie 
łatw� inicjacj� lub nie zostały w ogóle poddane zabiegom inicjacyjnym, były w 
swoich s�dach na temat grupy realistyczne i -zgodnie z prawd� — uwa�ały j� za 
zbiorowisko nudziarzy. Identyczne wyniki uzyskano w innych badaniach, gdzie 
trudna inicjacja oznaczała znoszenie bólu (Gerard i Mathewson, 1966). Im 
wi�cej wstrz�sów elektrycznych dziewcz�ta musiały wytrzyma�, aby dosta� si� 
do grupy, tym bardziej oceniały jej działania jako interesuj�ce, inteligentne i 
godne pochwały. 

Wszystkie te sposoby dr�czenia przyjmowanych do grupy nowicjuszy 
nabieraj� teraz sensu. Ani m��czyzna z plemienia Tonga ze łzami w oczach 
przygl�daj�cy si� swojemu 10-letniemu synowi cierpi�cemu chłód w „ogrodzie 
tajemnic", ani członkowie studenckiego bractwa, bij�cy w�ród wybuchów 
nerwowego �miechu swoich przyszłych „braci" nie s� sadystami. Ich działania 
słu�� jedynie przetrwaniu grupy. Dzi�ki nim nowo przyj�ci b�d� bowiem ceni� 
sobie swoj� przynale�no�� do grupy, ch�tnie i lojalnie działa� na jej rzecz, 
po�wi�ca� si� dla jej dobra. Słowem, zapewnia� b�d� grupie spójno�� i trwanie. 
Badania nad 54 ró�nymi kulturami wykazały, �e te społeczno�ci, w których 
obowi�zuj� najci��sze rytuały inicjacji, cechuj� si� tak�e najwi�ksz� 
solidarno�ci� wewn�trzgrupow� (Young, 1965). Zwa�ywszy stwierdzony przez 
Aronsona i Millsa wzrost zaanga�owania w wyniku trudnej inicjacji, trudno si� 
dziwi� ró�nym grupom, �e stanowczo opieraj� si� wszelkim próbom 
wyeliminowania tego �ródła ich spójno�ci, jakim s� ceremonie inicjacyjne. 

Ceremonie takie nagminnie spotyka si� te� w wojsku - chyba ka�da armia zna 
zjawisko mniej lub bardziej nasilonego zn�cania si� �ołnierzy starszych 
roczników nad „kotami" [jak we współczesnej polskiej armii nazywa si� 
�wie�ych rekrutów - przyp tłum.]. Pisarz William Styron, słu��cy niegdy� w 
ameryka�skich marines, wylicza swoje przej�cia, jak�e podobne do tego, co 
przechodz� chłopcy z plemienia Tonga czy niektórzy ameryka�scy studenci 
podczas otrz�sin: 

(...) bezlitosna musztra trwaj�ca godzinami w pełnym sło�cu, 
cierpienia fizyczne i psychiczne, poni�enia, cz�sto sadyzm 
prowadz�cych musztr� sier�antów, wszystkie te klaustrofobiczne i 
przera�aj�ce zniewagi dla ducha, które z obozów szkoleniowych 
Quantico czy Parris Island czyniły miejsca najbardziej w całym 
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wolnym �wiecie zbli�one do obozów koncentracyjnych. 

Jednak w swoim komentarzu Styron wychodzi poza samo wyliczanie 
wszystkich doznanych niedoli - rozpoznaje te� ich zamierzony skutek: 

Nie znam ani jednego byłego marin�, niezale�nie od kierunku, w 
jakim si� duchowo czy politycznie obrócił po wszystkich tych 
przej�ciach, który nie uwa�ałby przebytego szkolenia za tygiel, z 
którego on sam wyłonił si� jako kto� w jaki� sposób wytrwalszy, po 
prostu odwa�niejszy i bardziej nadaj�cy si� do �ycia (Styron, 
1977). 

Dlaczego jednak mieliby�my w takich sprawach wierzy� pisarzowi? W ko�cu 
granica oddzielaj�ca prawd� od fikcji jest u zawodowych pisarzy cokolwiek 
zamazana. Dlaczego mieliby�my uwierzy�, �e „piekielne" szkolenie, jakie 
przeszedł, było nie tylko skuteczne, ale i celowo wprowadzane tak, aby 
wzbudzi� w�ród tych, którzy je wytrzymali, odpowiedni poziom uczucia dumy i 
braterstwa z innymi, sobie podobnymi? Pewnego argumentu dostarcza tu nie 
fikcyjny, lecz jak najbardziej rzeczywisty przypadek Johna Edwardsa, kadeta z 
Akademii Wojskowej w West Point*. Cho� był jednym z najlepszych studentów 
swojego licz�cego 1100 kadetów rocznika, Edwards został usuni�ty z Akademii 
za swoj� rol� w zwyczajowym gn�bieniu najmłodszego rocznika przez starszych 
kadetów. Wykroczenie Edwardsa, podówczas starszego kadeta, wcale jednak nie 
polegało na jakim� szczególnym okrucie�stwie. Wr�cz przeciwnie - jego wina 
polegała na odmowie udziału w tym, co uwa�ał za „absurdalne i 
dehumanizuj�ce" ich traktowanie. Na tym przykładzie raz jeszcze wida�, �e 
grupy zainteresowane wytworzeniem trwałego poczucia solidarno�ci i 
wyj�tkowo�ci, zainteresowane s� te� utrzymaniem rytuałów inicjacyjnych. 
Uczestnictwo w tych rytuałach obowi�zuje nie tylko nowo przyjmowanych, ale i 
„starych" uczestników grupy. 

Własny wybór 

Prze�ledzenie tak zró�nicowanych działa�, jak indoktrynacyjne praktyki 
chi�skich komunistów i inicjacyjne rytuały ameryka�skich studentów pozwala 
uzyska� warto�ciowe informacje na temat zaanga�owania. Okazuje si�, �e 
najskuteczniej zmieniaj� obraz własnej osoby i przyszłe post�powania takie 
rodzaje zaanga�owania, które maj� charakter aktywny, publiczny i wymagaj� 
du�ego wysiłku. Istnieje jednak jeszcze jedna wła�ciwo�� zaanga�owania, 
wa�niejsza od tych wszystkich trzech razem wzi�tych. By j� zrozumie�, 
przyjrzyjmy si� pewnym zagadkowym elementom post�powania zarówno 
komunistycznych manipulatorów, jak i członków studenckich bractw. 

* Najbardziej elitarnej uczelni wojskowej w Stanach Zjednoczonych (przyp. tłum.) 

Pierwsza zagadka dotyczy odmowy bractw studenckich, aby działalno�� 
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społeczn� uczyni� elementem obrz�dów inicjacyjnych. Przypomnijmy, �e 
zgodnie z cytowan� ankiet� Walkera (1967), wi�kszo�� bractw trudni si� 
ochotniczo tak� działalno�ci�, jednak prawie nigdy nie staje si� to cz��ci� 
inicjacyjnych rytuałów. Dlaczego? Obie te sprawy mo�na by doskonale 
poł�czy�, jako �e takie przedsi�wzi�cia, jak pomaganie starszym, bezradnym 
osobom w remoncie domu, praca w o�rodku zdrowia psychicznego czy nawet 
proste wynoszenie nocników w szpitalu, mog� by� zarówno nieprzyjemne, jak i 
wymaga� powa�nego wysiłku. Poł�czenie takie pozwoliłoby te� przeciwdziała� 
powszechnemu oburzeniu na ekscesy towarzysz�ce Piekielnemu Tygodniowi (na 
ka�de pi�� artykułów prasowych pot�piaj�cych ten obyczaj przypada tylko jeden 
pochlebny dla� artykuł — Phalen, 1951). Ju� cho�by z tego powodu bractwa 
powinny chcie� wł�czy� działalno�� społeczn� do swych inicjacyjnych rytuałów. 
Ale nie chc�. 

Zagadka druga wi��e si� z konkursami na wypracowania polityczne 
organizowanymi przez Chi�czyków dla ameryka�skich je�ców wojennych w 
Korei. Skoro Chi�czykom szło o zach�cenie jak najwi�kszej liczby je�ców do 
wypisywania pozytywnych rzeczy na temat komunizmu, to dlaczego nagrody w 
tych konkursach były tak niewielkie? Cz�sto zwyci�zca konkursu mógł si� 
spodziewa� co najwy�ej kilku papierosów. Co prawda, w warunkach obozu, 
nawet te nagrody byty nie pozbawione warto�ci, jednak bez trudu mo�na sobie 
wyobrazi� nagrody znacznie powa�niejsze (ciepła odzie�, wi�ksza swoboda 
wysyłania listów czy poruszania si� na obozowym terenie), którymi Chi�czycy 
mogliby skusi� wi�ksz� liczb� wi��niów do udziału w konkursach. A jednak 
rozmy�lnie wybierali nagrody o niewielkiej warto�ci. 

Pomimo wszystkich ró�nic mi�dzy tymi dwiema sytuacjami, bractwa 
studenckie odmawiaj� wł�czenia po�ytecznej działalno�ci społecznej do swoich 
inicjacyjnych rytuałów z tych samych powodów, dla których Chi�czycy 
poprzestawali na oferowaniu w konkursach jedynie małych nagród. Jednym i 
drugim idzie o to samo: aby uczestnicy czuli si� sprawcami własnych działa� i 
wyborów. Aby nie mogli znale�� dla nich �adnego pretekstu czy wymówki. 
Przechodz�cy katusze nowicjusz nie mo�e wierzy� w to, �e czyni to w imi� 
dobra społecznego. Ameryka�ski jeniec okraszaj�cy swoje wypracowanie 
antyameryka�skimi uwagami nie mo�e wierzy�, �e czyni to dla uzyskania jakiej� 
powa�nej i uzasadniaj�cej to post�powanie nagrody. Obaj maj� wierzy�, �e to 
oni sami wybrali swój sposób post�powania i maj� czu� si� za post�powanie to 
osobi�cie odpowiedzialni. 

Po masakrze na Placu Niebia�skiego Spokoju w 1989 roku, kiedy to rz�dowe 
wojska wymordowały wiele osób demonstruj�cych na rzecz demokracji, w 
samym tylko Pekinie a� dziewi�� rz�dowych gazet i stacji telewizyjnych ogłosiło 
konkursy na najlepszy list pochwalaj�cy „skruszenie kontrrewolucyjnej rebelii". 
Pomimo ogromnych �rodków finansowych pozostaj�cych w dyspozycji 
chi�skiego rz�du, ewentualne nagrody dla zwyci�zców konkursów były 
wzmiankowane jedynie marginesowo - zgodnie z długotrwał� w kr�gach 
chi�skich propagandystów i nie pozbawion� racji intuicj�, aby pomniejsza� rol� 
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nagród za publicznie podejmowane zaanga�owanie. 
Przedstawiciele nauk społecznych przekonywaj�co wykazali, �e ludzie bior� 

osobist� odpowiedzialno�� za własne post�powanie je�eli my�l�, �e sami je 
wybrali pod nieobecno�� jakich� silnych nacisków zewn�trznych. Nagrody o 
du�ej warto�ci stanowi� jeden z rodzajów takiego nacisku - mog� nas nakłoni� 
do pewnych działa�, ale nie nakłoni� nas do wzi�cia za nie osobistej 
odpowiedzialno�ci . W konsekwencji, nie b�dziemy si� czuli w działania te 
zaanga�owani. To samo dotyczy te� powa�nych gró�b - mog� nas nakłoni� do 
jakiego� post�powania, ale niewielka jest szansa, �e spowoduj� nasze trwałe we� 
zaanga�owanie. 

Wszystko to ma powa�ne konsekwencje na przykład dla procesu 
wychowywania dzieci. Kiedy chcemy nakłoni� dzieci, aby w co� naprawd� 
uwierzyły, nie powinni�my stosowa� ani du�ych gró�b, ani bardzo silnych 
„marchewek". .Wymusz� one tymczasow� uległo�� dziecka, ale nie nakłoni� go 
do wewn�trznego przekonania, �e to, co robi, jest dobre i po��dane. Je�eli 
pragniemy, aby dziecko w to uwierzyło - co jest oczywi�cie konieczne, by 
post�powało ono tak nawet wtedy, gdy go nie widzimy i nie mo�emy go 
nagrodzi� lub ukara� - musimy jako� doprowadzi� do tego, by wzi�ło ono 
osobist� odpowiedzialno�� za to, co robi. Pewnych wskazówek, co czyni�, a 
czego unika�, by to osi�gn��, dostarcza eksperyment Jonathana Freedmana 
(1965). 

Freedman chciał sprawdzi�, czy uda mu si� powstrzyma� drugo- i 
czwartoklasistów od bawienia si� fascynuj�c� zabawk� tylko dlatego, �e sze�� 
tygodni wcze�niej im tego zabroniono. Ka�dy, kto miał do czynienia z siedmio- i 
dziewi�cioletnimi chłopcami, bez trudu u�wiadomi sobie ogrom zadania 
postawionego sobie przez Freedmana. Miał on jednak pewien pomysł, jak tego 
dokona�. Zało�ył, �e je�eli doprowadzi chłopców do przekonania, �e zabawk� t� 
bawi� si� nie nale�y, to przekonanie to powstrzyma ich potem przed zakazan� 
zabaw�. Trudno�� polegała natomiast na przekonaniu chłopców, �e zł� jest 
rzecz� bawienie si� nap�dzanym elektrycznie i niesłychanie drogim robotem. 

Freedman zdawał sobie spraw�, �e dosy� łatwo mo�na na chłopcach wymusi� 
tymczasow� uległo�� wobec zakazu - wystarczy zagrozi� surowymi 
konsekwencjami w przypadku złapania na zakazanej zabawie. I rzeczywi�cie, 
okazało si�, �e dopóki Freedman był w pobli�u wraz ze swoj� gro�b� surowej 
kary, niewielu chłopców zaryzykowało bawienie si� robotem. Kiedy powiadał: 
„To nieładnie bawi� si� tym robotem. Je�eli ci� na tym złapi�, bardzo si� 
pogniewamy i co� z tym b�d� musiał zrobi�. A wi�c uwa�aj" i wychodził na 
kilka minut z pokoju, tylko l chłopiec na 22 badanych mimo wszystko bawił si� 
robotem (co Freedman podejrzał przez lustro jednostronne). Nie było to 
oczywi�cie �adnym zaskoczeniem. Tym, co Freedmana naprawd� interesowało, 
była jednak skuteczno�� zakazu w pó�niejszym okresie, kiedy autor zakazu był 
ju� nieobecny. Aby to sprawdzi�, Freedman w sze�� tygodni pó�niej wysłał do 
tych samych chłopców młod� kobiet�, maj�c� z nimi przeprowadzi� pewien 
eksperyment (rzekomo nie zwi�zany wcale z osob� Freedmana). Eskortowała 

Strona 98 z 276Wywieranie wpływu na ludzi [Robert Cialdini]

2005-01-16file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Moje%20dokumenty\TEKST...



ona ka�dego z chłopców oddzielnie do pokoju, w którym znajdowało si� pi�� 
zabawek (a w�ród nich - robot) i zadawała im pewne zadanie rysunkowe. Kiedy 
pó�niej opracowywała rysunek chłopca, mówiła mu, �e mo�e si� pobawi�, czym 
chce. Trzy czwarte chłopców wybrało zabaw� uprzednio zakazanym robotem. 
Surowy zakaz, tak skuteczny sze�� tygodni wcze�niej, okazał si� niemal 
całkowicie nieskuteczny, kiedy jego autor był ju� nieobecny. 

W rzeczywisto�ci du�e nagrody s� nawet w stanie pomniejszy� czy te� „podkopa�" nasze 
osobiste poczucie odpowiedzialno�ci za działania, którym towarzysz�, prowadz�c do spadku 
ch�ci wykonywania tych działa� po wycofaniu nagród (D�ci, 1975; Lepper i Greene, 1978). 

Jednak na tym nie koniec - w innej grupie chłopców Freedman nieznacznie 
zmienił sposób post�powania i to w jednym tylko momencie. Zamiast grozi� 
surow� kar�, jedynie zabronił im tego samego, co poprzednio, mówi�c: „To 
nieładnie bawi� si� tym robotem". I wyszedł z pokoju, raz jeszcze obserwuj�c 
poczynania chłopców przez lustro jednostronne. Podobnie jak poprzednio, na 22 
badanych chłopców tylko l odwa�ył si� dotkn�� robota. 

Ró�nica mi�dzy dwoma grupami chłopców ujawniła si� dopiero w sze�� 
tygodni pó�niej, kiedy mieli mo�liwo�� bawienia si� robotem pod nieobecno�� 
Freedmana. Zdumiewaj�ca rzecz wydarzyła si� w drugiej grupie, której wcale 
nie gro�ono za złamanie zakazu. Cho� robot był najatrakcyjniejsz� zabawk� ze 
wszystkich pi�ciu im dost�pnych, wi�kszo�� go unikała, a bawił si� nim tylko co 
trzeci chłopiec. 

W obu grupach wydarzyło si� zatem co� dramatycznego. W grupie pierwszej 
była to powa�na gro�ba, jaka towarzyszyła wypowiadanemu przez Freedmana 
zakazowi. Gro�ba ta była skuteczna, cho� tylko tak długo, jak długo Freedman 
był w stanie złapa� chłopca na zakazanej zabawie i gro�b� spełni�. Jednak nie 
pó�niej, gdy Freedman był ju� nieobecny. Wygl�da wi�c na to, �e silna gro�ba 
kary nie nauczyła chłopców, �e w bawieniu si� robotem jest co� złego. Nauczyła 
ich jedynie, �e niem�drze byłoby si� nim bawi�, dopóki istnieje zagro�enie kar�. 

W grupie drugiej dramatyczne zjawisko pojawiło si� nie na zewn�trz, lecz 
wewn�trz samych chłopców. Freedman równie� im powiedział, �e to �le bawi� 
si� robotem, cho� nie zagroził �adn� kar� za złamanie zakazu. Doprowadziło to 
do dwóch wa�nych skutków. Po pierwsze, przekazana przez Freedmana 
wiadomo�� okazała si� wystarczaj�ca do powstrzymania chłopców przed zabaw� 
robotem w krótkim okresie pokusy, kiedy Freedmana nie było w pokoju. Po 
drugie, chłopcy wzi�li na siebie osobist� odpowiedzialno�� za wybrane 
zachowanie — trzymanie si� z daleka od robota. Zadecydowali, �e nie bawi� si� 
nim dlatego, �e to oni sami tego nie chc�. Tylko w ten sposób mogli sobie 
bowiem wytłumaczy� własne post�powanie, skoro nie słu�yło ono unikaniu 
�adnej kary. Kiedy wi�c w sze�� tygodni pó�niej znów napotkali t� zabawk�, 
wi�kszo�� nadal si� ni� nie bawiła, mimo �e Freedmana nie było nigdzie w 
pobli�u. 

Doro�li, stoj�cy przed zadaniem wychowania dzieci mog� z tego badania 
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wyci�gn�� wa�n� nauk�. Wyobra�my sobie, �e jacy� rodzice chc� nauczy� 
mał� dziewczynk�, i� kłamstwo jest niewła�ciwym zachowaniem. Silna, 
jednoznaczna kara („To bardzo brzydko kłama�. Jak ci� na tym przyłapi�, to ci 
utn� j�zyk") jest skuteczna tylko dopóty, dopóki rodzice s� obecni i dziewczynka 
wie, �e mog� j� przyłapa�. To jednak nie wpoi w ni� przekonania, �e kłamstwo 
jest złe. Do osi�gni�cia tego celu trzeba wi�cej subtelno�ci. Posłu�y� si� trzeba 
takim argumentem, który w wi�kszo�ci przypadków powstrzyma dzieczynk� 
przed kłamstwem, ale b�dzie zbyt słaby, aby mogła my�le�, �e powstrzymuje si� 
od kłamstwa tylko z jego powodu. Znalezienie takiego „ledwo wystarczaj�cego" 
argumentu jest trudne, zapewne bowiem zmienia si� on w zale�no�ci od dziecka. 
Jednemu wystarczy zwyczajna pro�ba: „To brzydko kłama� i mam nadziej�, �e 
ty nie b�dziesz tego robi�", przy innym oka�e si� niezb�dny jaki� dodatkowy 
argument („... bo jak b�dziesz kłama�, to b�d� zawiedziona"), a przy jeszcze 
innym dziecku niezb�dna mo�e by� lekka gro�ba („... no i wtedy co� b�d� 
musiała z tym zrobi�"). M�drzy rodzice domy�la si�, które z tych podej�� 
najlepiej podziała na ich dziecko. Istot� sprawy jest wybór takiego argumentu, 
który powstrzyma dziecko przed niepo��danym zachowaniem, ale równocze�nie 
nie b�dzie na tyle silny, by mogło si� ono wyrzec własnej odpowiedzialno�ci za 
to, �e nie przestrzega takiego zachowania. Zatem, im mniej zauwa�alna presja ze 
strony rodziców, tym lepiej. Poszukiwanie wła�ciwego podej�cia mo�e by� 
�mudne, ale opłacalne, mo�e bowiem oznacza� ró�nic� mi�dzy krótkotrwałymi 
skutkami zakazów i nakazów, a wykształceniem w dziecku trwałego 
zaanga�owania. Jak pisał przed ponad trzema wiekami Samuel Butler: He who 
agrees against his will I Is of the the same opinion still. [Kto zgadza si� przeciw 
swej woli / Przy dawnej opinii nadal stoi]. 

Zapuszczanie korzeni 

Praktycy wpływu społecznego z dwóch powodów uwielbiaj� wzbudza� w nas 
zaanga�owanie, prowadz�ce do zmian w naszym obrazie samych siebie. Po 
pierwsze dlatego, �e wywołana w ten sposób zmiana nie ogranicza si� do 
sytuacji, w której powstała, ale przenosi si� na wiele sytuacji podobnych. Po 
drugie, skutki tej zmiany maj� charakter trwały. Je�eli nakłoni si� ludzi do 
podejmowania działa� powoduj�cych, �e spostrzegaj� siebie jako jednostki 
o�ywione duchem obywatelskim, to pozostan� tym duchem o�ywieni w wielu 
ró�nych okoliczno�ciach. Tak długo, jak długo trwa� b�dzie ich nowy obraz 
własnej osoby. 

Dodatkowy urok zaanga�owania prowadz�cego do wewn�trznych zmian w 
człowieku polega na „zapuszczaniu własnych korzeni" w te zmiany. Osoba 
wywieraj�ca wpływ nie musi podejmowa� �adnych stara� podtrzymuj�cych jej 
oddziaływanie. Wystarczy zda� si� na samoistn� sił� ludzkiego d��enia do 
konsekwencji. Kiedy ludzie dojd� do wniosku, �e s� o�ywieni duchem 
obywatelskim, sami zaczyna spostrzega� sprawy w inny sposób. Przekonaj� 
samych siebie co do słuszno�ci nowego sposobu post�powania i zaczn� 
zauwa�a� argumenty, które przedtem w ogóle do nich nie docierały. Te 
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argumenty za podejmowaniem obywatelskiej działalno�ci stan� si� dla nich 
bardziej przekonywaj�ce, ni� były przedtem. Krótko mówi�c, doło�� stara�, by - 
w imi� konsekwencji - przekona� samych siebie o słuszno�ci podj�tego kierunku 
działania. A co najwa�niejsze, sami b�d� wynajdywa� nowe argumenty i 
powody do kontynuowania tego, co robi�. Owe nowe powody mog� podtrzyma� 
wybrany kierunek działania nawet po wycofaniu przyczyn, dla których owe 
działania zostały pocz�tkowo podj�te. 

Mechanizm ten mo�e przynie�� ogromne korzy�ci pozbawionemu skrupułów 
manipulatorowi, który zdecyduje si� go wykorzysta�. Poniewa� dokonane raz 
wybory zapuszczaj� w nas swoje własne „korzenie", manipulator taki mo�e nas 
nakłoni� do dokonania wyboru za pomoc� jakiej� przyn�ty, któr� wycofuje po 
podj�ciu przez nas decyzji. Wie, �e sami sobie wymy�limy uzasadnienia 
wystarczaj�ce do utrzymania decyzji w mocy, nawet po wycofaniu pocz�tkowej 
przyn�ty. Mechanizm ten jest cz�sto u�ywany przez sprzedawców samochodów 
w postaci sztuczki zwanej „puszczaniem niskiej piłki". Po raz pierwszy miałem 
okazj� zaobserwowa� j� u lokalnego sprzedawcy chevroleta, gdzie zatrudniłem 
si� jako adept handlowej sztuki. Po tygodniu pobierania nauk teoretycznych, 
pozwolono mi obserwowa� do�wiadczonych sprzedawców w akcji. „Niska 
piłka" była jedn� z pierwszych rzeczy, która przyci�gn�ła moj� uwag�. 

Sztuczka polega na oferowaniu klientowi bardzo dobrej ceny za samochód - 
powiedzmy o 400 dolarów ni�szej ni� u konkurencji. Jednak ta korzystna oferta 
ma charakter pozorny i sprzedawca w istocie wcale nie zamierza jej zrealizowa�. 
Jedynym jej celem jest skłoni� klienta, aby podj�ł decyzj� o kupnie danego 
samochodu. Gdy klient ju� decyzj� podejmie, sprzedawca wykonuje szereg 
działa�, utwierdzaj�cych klienta w poczuciu osobistego zaanga�owania w t� 
decyzj�. Nast�puje wypełnianie szeregu formularzy transakcji, ustalanie 
szczegółowych jej warunków finansowych, czasami klient zostaje nakłoniony, 
by poje�dził sobie jeden dzie� samochodem, tak „aby mógł go wyczu�, pokaza� 
s�siadom i kolegom z pracy". Sprzedawcy zdaj� sobie spraw� z tego, �e w 
trakcie wszystkich tych zabiegów klient wykształci w sobie nowe powody 
usprawiedliwiaj�ce decyzj� i dokonywan� wła�nie inwestycj� (Brock-ner i 
Rubin, 1985; Teger, 1980). 

A potem niespodzianka. Na przykład w obliczeniach ceny zostaje wykryty 
„bł�d", powiedzmy, �e trzeba jednak doliczy� 400 dolarów za klimatyzacj�, 
je�eli klient miałby j� jednak otrzyma�. By odsun�� podejrzenia klienta, „bł�d" 
zostaje cz�sto wykryty dopiero przez kieruj�cy transakcj� bank, albo w ostatnim 
momencie transakcja zostaje zablokowana przez kierownika salonu sprzeda�y 
stwierdzaj�cego, �e przy tak niskiej cenie salon poniósłby straty. W kontek�cie 
wielotysi�cznego kontraktu, dodatkowe 400 dolarów wygl�da na niewiele, tym 
bardziej, �e stanowi jedynie wyrównanie do ceny oferowanej przez konkurencj�, 
a poza tym jest to „przecie� ten samochód, który pan sam wybrał", jak nie 
omieszka przypomnie� sprzedawca. Puszczanie „niskiej piłki" mo�e przybra� 
jeszcze bardziej zdradzieck� posta� przy sprzeda�y nowego samochodu, którego 
cz��� ceny pokrywana jest przez stary samochód klienta. Sprzedawca zawy�a 
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wówczas warto�� starego samochodu o owe 400 dolarów po to tylko, by 
wykry� swoj� „omyłk�" przy podpisywaniu kontraktu. �wiadom, �e ni�sza cena 
starego samochodu jest realistyczna, klient mo�e nadal akceptowa� transakcj� i 
jeszcze poczu� si� winnym za nieudan� prób� „wykorzystania" sprzedawcy. 
Miałem okazj� obserwowa� kiedy� kobiet� przepraszaj�c� sprzedawc�, który 
wła�nie zastosował wobec niej t� wersj� „niskiej piłki". Min� miał skrzywdzon�, 
ale udało mu si� w ko�cu zdoby� na u�miech wybaczenia. 

Niezale�nie od konkretnej wersji, w jakiej jest stosowana, technika „niskiej 
piłki" zawsze składa si� z tej samej sekwencji zdarze�. Klient kuszony jest 
nadziej� na jaki� zysk, nakłaniaj�cy go do decyzji o zakupie. Nast�pnie, po 
decyzji, ale przed sfinalizowaniem kontraktu, zysk ten zostaje wycofany. Wydaje 
si� niemal niewiarygodne, �e w takich warunkach klient mimo wszystko dokona 
zakupu. A jednak technika „podcinania" działa. Oczywi�cie nie na ka�dego, na 
tyle jednak cz�sto, �e pozostaje na składzie metod sprzeda�y w wi�kszo�ci 
salonów samochodowych. Sprzedawcy dobrze wiedz�, �e pojawienie si� 
osobistego zaanga�owania prowadzi do powstania wielu nowych, wspieraj�cych 
je uzasadnie�. Staj� one „na własnych nogach" i mog� by� na tyle silne, �e 
decyzja klienta przetrwa nawet zanik pocz�tkowego uzasadnienia, które j� 
wywołało. A klientowi - szcz��liwemu, �e jego decyzja ma tak wiele 
racjonalnych uzasadnie� - nigdy nie przychodzi do głowy, �e wszystkie one 
mogłyby w ogóle nie zaistnie�, gdyby nie ostatecznie wycofany, pocz�tkowy 
powód ich decyzji. 

Po zaobserwowaniu zdumiewaj�cej skuteczno�ci techniki „niskiej piłki" w 
salonie samochodowym postanowiłem sprawdzi�, czy jest ona w stanie nadal 
działa� w nieco innym kontek�cie i po pewnych jej modyfikacjach. 
Obserwowani przeze mnie sprzedawcy „puszczali nisk� piłk�" proponuj�c 
korzystne oferty, uzyskuj�c przychylne decyzje klientów i wycofuj�c potem 
korzystn� cz��� oferty. Je�eli moje podejrzenia co do powodów skuteczno�ci 
techniki „niskiej piłki" byłyby trafne, to powinna ona działa� i w nieco 
zmienionej wersji: kiedy przedstawiona zostaje korzystna oferta, pojawia si� 
zaanga�owanie w decyzj�, a nast�pnie ujawniona zostaje jaka� niekorzystna 
strona owej oferty. Poniewa� istot� techniki „niskiej piłki" jest nakłonienie 
człowieka do trzymania si� oferty, która okazała si� w ko�cu mniej korzystna, 
ni� na to wygl�dało, technika ta powinna działa� niezale�nie od tego, czy 
pogorszenie polega na zanikni�ciu jakiej� pozytywnej cechy oferty, czy te� na 
nieoczekiwanym pojawieniu si� jakiej� jej cechy negatywnej. 

Celem sprawdzenia tej drugiej mo�liwo�ci, wspólnie Johnem Cacioppo, 
Rodem Bassettem i Johnem Millerem przeprowadzili�my pewien eksperyment. 
Próbowali�my w nim nakłoni� studentów z Uniwersytetu Stanowego w Ohio do 
mocno nieprzyjemnej czynno�ci - mianowicie, by wstali o �wicie i ju� o siódmej 
pojawili w laboratorium psychologicznym celem udziału w „badaniach nad 
my�leniem." Jedn� grup� badanych od razu informowali�my, �e badania 
zaplanowane s� na siódm� rano - i na udział w nich zgodziło si� jedynie 24% 
proszonych osób. Dzwoni�c do drugiej grupy badanych „puszczli�my nisk� 
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piłk�": najpierw prosili�my o udział w badaniach - 56% zapytanych wyraziło 
zgod� - i dopiero potem wymienili�my godzin� rozpocz�cia badania, daj�c im 
mo�liwo�� wycofania si�. Jednak�e ani jedna osoba decyzji nie zmieniła. Co 
wi�cej, 95% osób poddanych technice „niskiej piłki" faktycznie pojawiło si� o 
siódmej rano na wydziale psychologii, by dotrzyma� swej obietnicy. Wiem o z 
relacji dwóch asystentów, których wynaj�łem do przeprowadzenia eksperymentu 
nad my�leniem i zapisania nazwisk studentów zgłaszaj�cych si� o umówionej 
porze*. 

Warta uwagi jest te� zdolno�� techniki niskiej piłki do wprawiania ludzi w 
zadowolenie z kiepskich ofert. Pewnie dlatego szczególnie j� sobie upodobali ci, 
którzy w ogóle maj� do zaoferowania tylko marne oferty. Cz�sto mo�na 
zauwa�y�, jak rzucaj� swoje „niskie piłki" w sytuacjach handlowych, 
społecznych czy osobistych. Przypomnijmy mojego s�siada Tima, prawdziwego 
miło�nika „niskich piłek". Za pomoc� obietnicy poprawy doprowadził swoj� 
przyjaciółk� Sar� do zerwania zar�czyn z innym i ponownego si� z nim 
zwi�zania. Od czasu swojej decyzji powrotu do Tima, Sara po�wi�ca mu si� 
bardziej ni� kiedykolwiek, cho� wcale nie dotrzymał danych jej obietnic. Ona 
tłumaczy to sobie zmian� własnego podej�cia — zauwa�yła te wszystkie zalety 
Tima, których przedtem nie dostrzegała. Jednak ja wiem, �e jest ona po prostu 
ofiar� techniki „niskiej piłki", tak jak byli nimi obserwowani przeze mnie klienci 
salonu samochodowego. Ze swojej strony Tim pozostaje dokładnie takim samym 
m��czyzn�, jakim był zawsze. Wszystkie za� zasługi s� niejako po stronie Sary - 
to ona wykryła (czy stworzyła) w nim takie zalety, które uczyniły j� naprawd� 
szcz��liw� w zwi�zku, który przedtem był dla niej niemo�liwy do 
zaakceptowania. Nigdy nie wspominałem Sarze o technice „niskiej piłki" i 
rz�dz�cych ni� mechanizmach. Nie dlatego, abym uwa�ał, �e niewiedza jest dla 
niej lepsza. Skłonny jestem s�dzi�, �e - ogólnie rzecz bior�c - zawsze lepiej jest 
wiedzie� wi�cej ni� mniej. Jednak jestem pewien, �e Sara znienawidziłaby mnie, 
gdybym powiedział cho� słowo o tym, jak zasada „niskiej piłki" stosuje si� do jej 
własnej sytuacji. 

W obronie dobra publicznego 

W zale�no�ci od motywów osób posługuj�cych si� opisywanymi tutaj 
technikami wpływu społecznego, techniki owe wykorzystane by� mog� do 
czynienia zarówno dobra, jak i zła. Nic wi�c dziwnego, �e tak�e technika 
„niskiej piłki" mo�e by� wykorzystywana do celów bardziej społecznie 
u�ytecznych, ni� sprzeda� samochodów czy odgrzewanie znajomo�ci z dawnymi 
kochankami. Pewien projekt badawczy wykonany w stanie Iowa (Pallak, Cook i 
Sullivan, 1980) pokazuje na przykład, w jaki sposób technika niskiej piłki mo�e 
by� u�yta do nakłonienia ludzi, by oszcz�dzali energi� w swoich domach. 
Projekt zapocz�tkowany został u progu zimy, podczas której mieszka�cy Iowa 
ogrzewaj� swoje domy gazem ziemnym. Badacze przeprowadzali z wybranymi 
mieszka�cami ankiet�, daj�c szereg wskazówek dotycz�cych oszcz�dzania 
energii i prosz�c o ich wykorzystanie. Cho� wszyscy mieszka�cy zgodzili si� na 
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udział w programie oszcz�dno�ciowym, obiektywne pomiary ilo�ci 
zu�ywanego przez nich gazu wykazały brak rzeczywistych oszcz�dno�ci - 
uczestnicy programu zu�ywali dokładnie tyle samo gazu, co ich losowo dobrani 
dla porównania s�siedzi. Dobre intencje, nawet w poł�czeniu z odpowiednimi 
informacjami, nie doprowadziły wi�c do zmiany nawyków w u�ytkowaniu 
energii. 

* Przy tym całkowicie bezpodstawne s� pogłoski, jakobym rekrutuj�c asystentów do tego 
badania najpierw proponował im prowadzenie eksperymentu nad my�leniem, a dopiero gdy 
si� zgodzili, poinformował ich o godzinie rozpocz�cia bada�. Oprócz opisanego 
eksperymentu, skuteczno�� techniki niskiej piłki wykazano jeszcze w kilku innych badaniach 
dotycz�cych szerokiego zakresu zró�nicowanych warunków (por. Brownstein i Katzev, 1985; 
Burger i Petty, 1981; Joule, 1987; Cialdini, Cacioppo, Bassett i Miller, 1978). 
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Technika podcinania 

Rysunek 3.5. W tej pogl�dowej ilustracji bada� z Iowa nad 
oszcz�dzaniem energii wida�, jak pocz�tkowy wysiłek maj�cy 

na celu oszcz�dzanie energii sprowokowany został jedynie 
obietnic� udost�pnienia szerszej publiczno�ci wyników 
konkursu (cz��� górna). Jednak zaanga�owanie si� w 

oszcz�dzanie szybko doprowadziło do samoistnego powstania 
dalszych powodów oszcz�dzania (cz��� �rodkowa). W 

konsekwencji, oszcz�dzanie energii utrzymywało si� nadal 
pomimo wycofania pocz�tkowego jego powodu (cz��� dolna). 
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Pallak i współpracownicy jeszcze przed zapocz�tkowaniem swojego 
programu �wiadomi byli konieczno�ci zastosowania jakich� szczególnych 
zabiegów dla wywołania zmiany w utrwalonych nawykach u�ytkowania energii. 
W zwi�zku z tym wypróbowali na innej grupie post�powanie zawieraj�ce 
pewien dodatkowy element: prowadz�cy wst�pn� ankiet� badacz zapowiadał, �e 
nazwiska obywateli, bior�cych udział w oszcz�dno�ciowym programie, 
opublikowane zostan� w lokalnej prasie. Oczywi�cie jako nazwiska ludzi 
stanowi�cych przykład wzorowych postaw obywatelskich. Tym razem efekty nie 
dały na siebie długo czeka�. W miesi�c pó�niej odczyty liczników gazowych 
pokazały, �e przeci�tna rodzina zaoszcz�dziła 13 metrów sze�ciennych gazu. 
Wizja publikacji ich nazwisk w prasie nakłoniła te rodziny do powa�nej 
oszcz�dno�ci zu�ywanej energii. 

A potem wywieszona przed nosem marchewka znikn�ła. Ka�da z rodzin, 
której przyobiecano opublikowanie jej nazwiska w prasie, otrzymała list z 
informacj�, �e niestety publikacja ta nie b�dzie mogła doj�� do skutku. 

Pod koniec zimy badacze raz jeszcze odczytali wska�nik zu�ycia gazu, 
badaj�c konsekwencje owego listu. Czy po jego otrzymaniu badane rodziny 
powróciły do swojego dawnego marnotrawstwa energii? Okazało si�, �e w 
kolejnych miesi�cach po wycofaniu mo�liwo�ci publikacji spadek zu�ycia 
energii nie tylko si� utrzymał, ale nawet nieco si� nasilił! W miesi�cu, podczas 
którego uczestnicz�ce w programie rodziny miały nadziej� na pochlebn� 
publikacj�, spadek zu�ycia gazu wynosił 12,2%, podczas gdy w miesi�cach 
nast�puj�cych po wycofaniu tej obietnicy spadek ów wzrósł a� do 15,5%. 

Cho� nie sposób dowie�� jednoznacznie, jakie były tego przyczyny, jedno 
wyja�nienie nasuwa si� natychmiast. Ludzie ci zaanga�owali si� w akcj� 
oszcz�dzania energii dzi�ki „niskiej piłce" w postaci obietnicy opublikowania 
ich nazwisk w prasie. Gdy ju� zaanga�owanie zostało wzbudzone, zaowocowało 
ono dalszymi uzasadnieniami podj�tego kierunku działania: u mieszka�ców 
zacz�ły si� wykształca� nawyki oszcz�dnego korzystania z energii, zacz�li 
odczuwa� satysfakcj� ze swojej rozwini�tej �wiadomo�ci obywatelskiej, 
przekonywa� siebie o wadze pomniejszania zale�no�ci Ameryki od 
zagranicznych dostaw energii, zacz�li docenia� ni�sze rachunki za gaz, poczuli 
si� dumni z powodu swojej zdolno�ci do po�wi�ce� i — przede wszystkim — 
zacz�li my�le� o samych sobie jako o obywatelach oszcz�dzaj�cych energi�. Nic 
wi�c dziwnego, �e maj�c tyle powodów do oszcz�dzania gazu, nie zaprzestali 
swego nowego nawyku, mimo �e jeden z tych powodów (publikacja) znikn�ł. 

Zadziwiaj�ce, �e po zaniku tego pocz�tkowego powodu oszcz�dzania, badane 
rodziny nie tylko utrzymały osi�gni�ty poziom oszcz�dno�ci, ale nawet go 
podniosły. Ró�nie mo�na to interpretowa�. Moje ulubione wyja�nienie jest takie, 
�e wizja publikacji własnego nazwiska w nagrod� za wysiłek wło�ony w 
oszcz�dzanie energii była najbardziej zewn�trznym powodem podejmowania 
tego wysiłku. Jako powód zewn�trzny, mogła ona przeszkadza� uczestnikom 
badania w my�leniu o samych sobie, �e oszcz�dzaj� energi� dlatego, �e sami 
wierz� w sensowno�� takich poczyna�. Kiedy wi�c otrzymali list z 
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wyja�nieniem, �e publikacja ich nazwiska w prasie jest jednak niemo�liwa, 
znikn�ła ostatnia przyczyna powstrzymuj�ca ich od ostatecznego uznania 
samych siebie za �wiadomych obywateli zainteresowanych ochron� dobra 
publicznego. Ten nowy obraz własnej osoby popchn�ł ich do dalszego 
powstrzymywania si� od marnotrawstwa energii. Dodatkowy przyrost wysiłków 
po wycofaniu zewn�trznego ich powodu nie jest przy tym zjawiskiem 
przypadkowym, Pallak i współpracownicy uzyskali go bowiem równie� po 
powtórzeniu swojego pocz�tkowego badania. 

Dodatkowe badanie przeprowadzono latem w�ród tych mieszka�ców stanu 
Iowa, którzy u�ywaj� o tej porze roku klimatyzacji. Badani, którym 
przyobiecano publikacj� ich nazwisk w prasie, obni�yli w lipcu zu�ycie energii 
elektrycznej o 27,8% (w porównaniu z losowo dobran� grup� kontroln�). W 
ko�cu lipca równie� otrzymali list odwołuj�cy obietnic� publikacji. Zamiast 
powróci� do starych nawyków, rodziny bior�ce udział w eksperymencie 
podwy�szyły swoj� oszcz�dno�� energii do zadziwiaj�cych wysoko�ci - 41,6% 
w sierpniu. Podobnie jak moja s�siadka Sara, ludzie ci zaanga�owali si� w swój 
wybór pod wpływem obietnicy, a po wycofaniu obietnicy ich wysiłki uległy 
dalszemu nasileniu*. 

Obrona 

Jedyny znany mi skuteczny sposób na poł�czone siły zaanga�owania i d��enia 
do zgodno�ci to u�wiadomienie sobie, �e cho� konsekwencja jest, ogólnie rzecz 
bior�c, wa�na i godna pochwały, to jednak trzeba j� odró�ni� od głupiej 
sztywno�ci. Powinni�my wystrzega� si� mechanicznej i bezmy�lnej tendencji do 
bycia konsekwentnym w ka�dej sytuacji, poniewa� inaczej łacno mo�emy pa�� 
ofiar� tych, którzy t� mechaniczn� skłonno�� do konsekwencji pragn� 
wykorzysta� dla własnego zysku. 

Poniewa� jednak automatyczna skłonno�� do konsekwencji jest na ogół tak�e 
u�yteczna dla nas samych, pozwalaj�c na odpowiednie i skuteczne post�powanie 
w wi�kszo�ci napotykanych sytuacji, nie mo�emy sobie pozwoli�, by skłonno�� 
t� ot tak, po prostu, z naszego �ycia wyeliminowa�. Mogłoby to mie� 
katastrofalne skutki. Gdyby�my - miast automatycznie trzyma� si� raz ju� 
podj�tych wyborów i decyzji - zacz�li przemy�liwa� za ka�dym razem powody 
ka�dego nast�pnego naszego kroku, szybko okazałoby si�, �e w ogóle nie sposób 
gdziekolwiek zaj��. Nie byliby�my w stanie uko�czy� niczego wa�nego w 
jakim� sensownym terminie. Do normalnego funkcjonowania niezb�dna jest nam 
nawet ta mechaniczna, niebezpieczna odmiana konsekwencji. Jedynym 
rozwi�zaniem tego dylematu jest trafne rozpoznawanie przypadków, w których 
taka bezrefleksyjne konsekwencja doprowadzi nas do złych wyborów. Istniej� 
tutaj pewne sygnały ostrzegawcze - a wła�ciwe dwie odr�bne ich grupy. Ka�da z 
tych grup sygnałów rejestrowana jest w innej cz��ci naszego ciała. 

Na szcz��cie spo�ytkowanie zasady zaanga�owania/konsekwencji dla społecznie po��danych 
celów niekoniecznie wymaga tak manipulatorskich zabiegów, jak technika „niskiej piłki". 
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Solidna seria bada� wykonanych przez Richarda Katzeva i jego współpracowników z Reed 
College wykazała, �e wzbudzanie zaanga�owania przez podpisywanie deklaracji czy technik� 
„stopy w drzwiach" skutecznie nasila takie zachowania, jak troska o surowce wtórne, 

korzystanie z komunikacji zbiorowej i oszcz�dzanie energii elektrycznej (Bachman i Katzev, 
1982; Katzev i Johnson, 1983, 1984; Katzev i Pardini, 1985; Pardini i Katzev, 1983-84). 

Sygnały z �oł�dka 

Pierwszy rodzaj sygnałów łatwo jest rozpozna�. Pochodz� one z naszego 
własnego �oł�dka kurcz�cego si� rozpaczliwie, kiedy zaczyna do nas dociera� 
�wiadomo�� faktu, �e oto wła�nie znale�li�my si� w pułapce konieczno�ci 
wyra�enia zgodny na propozycj� o której doskonale wiemy, �e wcale nam nie 
odpowiada. Samemu zdarzało mi si� to setki razy. Szczególnie utkwiło mi w 
pami�ci jedno zdarzenie, które zaszło pewnego letniego wieczoru, na długo 
przed moimi studiami nad technikami wpływu społecznego. Odpowiadaj�c na 
dzwonek otworzyłem drzwi mieszkania, w których stan�ła młoda, oszałamiaj�ca 
kobieta w szortach i koszulce z bardzo gł�bokim dekoltem. Zdołałem mimo tego 
zauwa�y�, �e trzyma w r�ku notes i chce przeprowadzi� ze mn� rozmow� na 
temat jakiej� ankiety. Wyraziłem na to zgod� i pragn�c wywrze� na niej 
mo�liwie najlepsze wra�enie, troch� ponaci�gałem odpowiedzi na jej pytania. 
Nasza rozmowa miała mniej wi�cej taki oto przebieg: 

Młoda Dzie� dobry. Przeprowadzam ankiet� na temat Oszałamiaj�ca 
sp�dzania wolnego czasu przez mieszka�ców naszego Kobieta (MOK): miasta i 
chciałabym prosi�, aby zechciał pan po�wi�ci� mi chwilk� czasu i odpowiedzie� 
na kilka pyta�. Cialdini (C): Prosz�, prosz�, niech pani wejdzie! 

MOK: Dzi�kuj�. Mo�e przysi�d� tutaj i od razu przyst�pimy do rzeczy. Jak 
pan my�li, ile razy w tygodniu jada pan kolacj� na mie�cie? 

C: Och, my�l�, �e ze trzy, cztery razy w tygodniu. Szczerze mówi�c - zawsze, 
gdy tylko mam okazj�. Uwielbiam wytworne restauracje. MOK: Doskonale. I 
zwykle zamawia pan wino do kolacji? 

C: Tylko wtedy, gdy maj� importowane. MOK: A co z kinem, czy cz�sto 
bywa pan w kinie? 

C: Och, problem polega na tym, �e tak trudno znale�� naprawd� dobry film. 
Nie lubi� tych wszystkich masowych produkcji. Wol� filmy bardziej 
wyrafinowane, z własn�, niepowtarzaln� atmosfer� i jak�� intelektualn� 
problematyk�. A pani, czy pani lubi kino? MOK: Uhu, tak, lubi�. Ale wracajmy 
do ankiety. Czy cz�sto bywa pan na koncertach? 

C: Bardzo cz�sto. Oczywi�cie jest to głównie muzyka symfoniczna. Ale dobr� 
muzyk� rockow� te� sobie ceni�. 

MOK: (pospiesznie notuj�c) �wietnie! Jeszcze jedno pytanie — co z 
go�cinnymi wyst�pami teatralnymi i baletowymi? Czy bywa pan na 
przedstawieniach, gdy jaki� znany zespół przyje�d�a do miasta? 

C: Ach, balet... te ruchy, ta gracja formy... uwielbiam to. Prosz� zaznaczy�, �e 
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uwielbiam balet. Nie przepuszcz� �adnej okazji, �eby obejrze� dobry spektakl. 
MOK: �wietnie, zechce pan chwilk� jeszcze zaczeka�, dopóki nie podlicz� tu 

pa�skich punktów, panie Cialdini. C: Och, wła�ciwie to profesorze Cialdini, ale 
to brzmi tak formalnie. Prosz� mi mówi� Bob. 

MOK: Zgoda, Bob. Z informacji, które mi ju� podałe� wynika, �e mógłby� 
zaoszcz�dzi� do 1200 dolarów rocznie zapisuj�c si� do Clubamerical Niewielka 
opłata członkowska da ci prawo do zni�kowych biletów na wszystkie 
wymienione przez ciebie imprezy. Z pewno�ci� kto� tak zainteresowany �yciem 
kulturalnym jak ty, b�dzie równie� zainteresowany uzyskaniem ogromnych 
mo�liwo�ci zni�ek oferowanych przez nasz� firm�. Wła�ciwie na wszystkie 
imprezy, które tu wła�nie wymieniłe�! C: (niczym szczur w pułapce) Aaa... no 
tak..., chyba tak. 

Wyra�nie pami�tam skurcz �oł�dka, jaki poczułem w momencie wyj�kiwania 
swojej zgody. Skurcz ten sygnalizował memu mózgowi: „Hej, uwa�aj, bo 
wła�nie ci� tu nabieraj�!" Ale nie widziałem �adnego wyj�cia z pułapki, w któr� 
sam si� zap�dziłem swoimi przechwałkami. Odmówienie jej propozycji 
oznacza� mogło tylko jedn� z dwóch równie paskudnych mo�liwo�ci. Albo 
wyszedłbym na kłamc� przyznaj�c, �e wcale nie jestem takim znowu 
�wiatowcem, za jakiego pragn�łem w jej oczach uchodzi�, albo wyszedłbym na 
głupca twierdz�c, �e wcale nie chc� zaoszcz�dzi� 1200 dolarów. Cho� wi�c 
miałem jasno��, �e zostałem wrobiony, wykupiłem oferowan� przez ankieterk� 
kart� członkowsk� Clubamerica. Usidliła mnie potrzeba post�powania zgodnie z 
własnymi słowami. 

Ostatnimi czasy ju� nie daj� si� tak usidla�, bo wykryłem sposób radzenia 
sobie z lud�mi, którzy chc� mnie zwabi� w pułapk� konsekwencji. Po prostu 
mówi� im wprost, co zamierzaj� ze mn� uczyni� - i stało si� to dla mnie �wietn� 
broni� przed ich zakusami. Kiedykolwiek czuj� ten skurcz �oł�dka mówi�cy mi, 
�e byłbym naiwniakiem daj�c si� wp�dzi� w niekorzystn� propozycj� tylko 
dlatego, by pozosta� w zgodzie ze słowami, które kto� podst�pnie ze mnie 
wyci�gn�ł, natychmiast przekazuj� t� wiadomo�� osobie zgłaszaj�cej 
propozycj�. Nie próbuj� zaprzecza�, �e konsekwencja jest wa�na — wskazuj� 
jedynie na absurdalno�� głupiej konsekwencji. Gdy potem osoba zgłaszaj�ca mi 
jak�� propozycj� wycofuje si� w poczuciu winy b�d� w kompletnym 
zaskoczeniu, czuj� gł�bokie zadowolenie. Ja wygrałem, wyzyskiwacz przegrał. 

Czasami my�l� sobie, jakby to było, gdyby młoda, oszałamiaj�ca ankieter-ka 
sprzed lat raz jeszcze pojawiła si� u moich drzwi. Wszystko wygl�dałoby tak 
samo, z wyj�tkiem zako�czenia rozmowy: 

MOK: Z pewno�ci� kto� tak zainteresowany �yciem kulturalnym jak ty, 
b�dzie równie� zainteresowany uzyskaniem ogromnych mo�liwo�ci zni�ek 
oferowanych przez nasz� firm�. Wła�ciwie na wszystkie imprezy, które tu 
wła�nie wymieniłe�! 

C: (z ogromn� pewno�ci� siebie) Zupełnie nie masz racji. Widzisz, ja 
doskonale zdaj� sobie spraw� z tego, co zaszło. Wiem, �e twoja historyjka o 
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robieniu ankiety to tylko pretekst, by nakłania� ludzi do mówienia, jak to 
cz�sto bywaj� oni na mie�cie i do popadania w przesad�, całkiem zrozumiał� w 
takiej sytuacji. I odmawiam wpuszczenia mnie w mechanizm bezmy�lnej 
konsekwencji, odmawiam post�pienia w zgodzie z własnymi słowami poniewa� 
wiem, �e byłoby to głupie z mojej strony. Nie b�dzie tak, �e ty zrobisz klik, a ja 
zrobi� wrrr.... 

MOK: Co prosz�? 
C: No dobra, wyra�my to w ten sposób: 1) byłoby głupio wydawa� pieni�dze 

na co�, czego wcale nie chc�; 2) czuj� doskonale, na samym dnie �oł�dka, �e 
wcale mi nie odpowiada uczestnictwo w Clubamerica; 3) je�eli wi�c nadal 
wierzysz, �e wykupi� od ciebie t� kart� uczestnictwa w klubie, to pewnie 
wierzysz i w krasnoludki. Na pewno kto� tak inteligentny jak ty jest w stanie to 
zrozumie�. 

MOK: (niczym młody oszołomiony szczur w klatce) Aaa... no tak..., chyba 
tak. 

W gł�bi duszy 

	oł�dek nie jest nadzwyczaj subtelnym czy wra�liwym organem. Wysyła nam 
sygnały dopiero wtedy, kiedy fakt, �e kto� nas naci�gn�ł, jest ju� całkiem 
oczywisty. W tych przypadkach, kiedy sprawy nie s� tak jasne, �oł�dek b�dzie 
milczał. Dobr� ilustracj� jest tu moja s�siadka Sara. Zrywaj�c zar�czyny z 
innym, tym mocniej zaanga�owała si� w Tima. Zaanga�owanie to zapu�ciło 
potem swoje własne korzenie tak, �e nadal steruje jej post�powaniem, mimo �e 
całkowicie zanikn�ły jego pocz�tkowe powody w postaci obietnic Tima. Za 
pomoc� tych nowych uzasadnie� Sara przekonała sam� siebie, �e post�piła 
słusznie. Nadal wi�c pozostaje z Timem. Nietrudno zrozumie�, dlaczego jej 
�oł�dek milczy. 	oł�dki maj� zwyczaj odzywa� si� wtedy, Medy uwa�amy, �e 
oto robimy co�, co jest dla nas szkodliwe. Jednak Sara wcale tak nie uwa�a. W 
swoim własnym przekonaniu dokonała wyboru słusznego i konsekwentnie si� go 
trzyma. 

A jednak podejrzewam, �e jest gdzie� w Sarze taka jej cz���, która wie, �e 
dokonany wybór jest bł�dny, a konsekwentne przy nim trwanie - głupie. Nie 
mam pewno�ci, gdzie dokładnie ta jej cz��� si� znajduje, ale nasz j�zyk 
podpowiada nam nazw�: „w gł�bi duszy". W gł�bi duszy jest prawda, zawodz� 
tam wszystkie pozorne uzasadnienia i racjonalizacje, wychodz� na jaw 
kłamstwa. W gł�bi duszy Sara wie o popełnionym bł�dzie, cho� nie dociera to do 
jej �wiadomo�ci z powodu hałasu czynionego przez te wszystkie uzasadnienia, 
które sobie pracowicie zbudowała. 

Je�eli Sara istotnie popełniła bł�d wracaj�c do Tima, jak długo b�dzie w stanie 
opiera� si� temu, co czuje w gł�bi duszy? Trudno orzec. Jedna rzecz jest jednak 
pewna - w miar� upływu czasu, bezpowrotnie przemijaj� inne mo�liwo�ci 
urz�dzenia sobie przez ni� własnego �ycia. Lepiej wi�c, aby mo�liwie szybko si� 
zdecydowała, co czuje w gł�bi duszy. 
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Oczywi�cie, łatwiej to powiedzie�, ni� zrobi�. Musi bowiem uczciwie sobie 
odpowiedzie� na bardzo zdradliwe pytanie: „Czy wiedz�c wszystko to, co wiem 
teraz, dokonałabym tego samego wyboru, gdyby mo�na było zawróci� czas?" 
Problem le�y w tym, co ukrywa si� pod słowami „wszystko to, co wiem teraz". 
Wła�ciwie, co tak naprawd� Sara wie o Timie? Jak wiele z tego, co o nim my�li, 
jest skutkiem desperackich prób uzasadnienia własnego zaanga�owania? 
Twierdzi, �e od czasu gdy zeszli si� na nowo, Tim bardziej o ni� dba, bardziej 
próbuje przesta� pi�, nauczył si� wspaniale robi� omlety itp. Poniewa� sam 
zjadłem kilka jego omletów, nie jestem wolny od pewnych w�tpliwo�ci. Jednak 
najwa�niejsze jest to, czy sama Sara we wszystko to wierzy, nie tylko w sensie 
wyrozumowanych przekona�, ale w sensie tego, co czuje na dnie duszy. 

Jest jednak co�, co Sara mo�e uczyni�, by si� przekona�, jak dalece jej obecne 
zadowolenie z Tima jest prawdziwe, a jak dalece jest tylko skutkiem głupiej 
konsekwencji. Rosn�ca liczba danych psychologicznych przekonuje, �e swoich 
uczu� na temat czego� do�wiadczamy o ułamek sekundy wcze�niej, ni� mo�emy 
to co� obj�� umysłem (Zajonc, 1980). Podejrzewam, �e to, co dochodzi do nas z 
gł�bi duszy, to wła�nie czyste, banalne uczucie. Po niewielkim treningu 
powinni�my wi�c osi�gn�� zdolno�� rejestrowania takiego uczucia jeszcze przed 
jego rozpracowaniem przez aparatur� naszego umysłu. Gdyby wi�c Sara miała 
sam� siebie zapyta�: „Czy jeszcze raz dokonałabym tego samego wyboru?", 
dobrze zrobiłaby nasłuchuj�c uwa�nie, jakie b�dzie pierwsze, natychmiastowe 
jej odczucie w odpowiedzi na to pytanie. To b�dzie odgłos z dna jej własnej 
duszy - wiarygodny, cho� mo�e bardzo krótkotrwały w obliczu wszystkich 
słusznych uzasadnie�, które s� w stanie niemal�e natychmiast go zagłuszy�*. 

Zacz�łem stosowa� t� technik� na samym sobie zawsze wtedy, kiedy tylko 
najdzie mnie podejrzenie, �e wpadłem w pułapk� mechanicznej, głupiej 
konsekwencji. Na przykład pewnego razu przystan�łem na stacji benzynowej 
oferuj�cej benzyn� o dwa centy taniej ni� inne stacje w okolicy. Jednak ju� z 
ko�cówk� w��a w r�ce zauwa�yłem, �e cena wymieniona na samej pompie jest o 
dwa centy wy�sza ni� ta z wielkiego ogłoszenia. Gdy wskazałem na t� ró�nic� 
przechodz�cemu nieopodal pracownikowi stacji (który zreszt� okazał si� jej 
wła�cicielem), ten wymamrotał nieprzekonywaj�co, �e ceny zmieniły si� dopiero 
niedawno i nie zd��ył ich jeszcze poprawi� na ogłoszeniu. Usiłowałem podj�� 
decyzj�, co wobec tego czyni�. Przemkn�ły mi przez głow� ró�ne uzasadnienia, 
aby jednak skorzysta� z tej wła�nie stacji - „Naprawd� ko�czy mi si� ju� 
benzyna"; „Ta pompa jest pod r�k�, a przecie� troch� si� spiesz�"; „Zdaje si�, �e 
mój silnik lepiej chodzi na tym rodzaju benzyny". 

* Nie twierdz� tym samym, �e nasze odczucia s� zawsze prawdziwsze i bardziej godne 
zaufania od naszych my�li na jaki� temat. Jednak istniej�ce dane nie pozostawiaj� 
w�tpliwo�ci, �e my�li i odczucia cz�sto popychaj� nas w przeciwnych kierunkach. St�d te� 
odczucia mog� si� okaza� bardziej warte zaufania w sytuacjach, w których przemy�lane 
uzasadnienia zdaj� si� jedynie racjonalizacj� naszego własnego zaanga�owania. Dotyczy to 
szczególnie kwestii, w których chodzi o nasze uczucia (Wilson i in., 1989). 
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Musiałem si� zdecydowa�, czy te uzasadnienia s� prawdziwe czy te� stanowi� 
jedynie usprawiedliwienie podj�tej ju� decyzji o zatrzymaniu si� przy tej wła�nie 
stacji. Zadałem wi�c sobie krytyczne pytanie: „Czy wiedz�c o prawdziwej cenie 
tej benzyny i mog�c podj�� decyzj� raz jeszcze wybrałbym t� stacj� do 
tankowania?" Koncentruj�c si� na swoim pierwszym odczuciu uzyskałem jasn� i 
bezwarunkow� odpowied�. Pojechałbym dalej, nawet bym nie zwolnił. 
Zorientowałem si�, �e bez (pozornej) cenowej zach�ty, wszystkie te 
uzasadnienia, które przemkn�ły mi przez głow�, nie wystarczyłyby do tego, by 
wybra� t� stacj�. To nie one spowodowały moj� decyzj� - to decyzja je 
spowodowała. 

To ustaliwszy, stan�łem przed nast�pn� decyzj�. Skoro ju� trzymałem w�� w 
r�ce, to czy nie lepiej ju� zatankowa�, zamiast nara�a� si� na niewygod� 
je�d�enia do nast�pnej stacji? Podj�cie tej decyzji ułatwił mi wła�ciciel stacji 
podchodz�c do mnie z pytaniem, dlaczego nie nalewam benzyny. Powiedziałem, 
�e nie podoba mi si� rozbie�no�� mi�dzy cenami, na co on zawarczał: „Panie, nie 
b�dziesz mi tu pan mówił, jak mam prowadzi� swój interes. Je�eli czujesz si� 
pan oszukany, to odwie� pan w�� i zje�d�aj pan st�d jak najszybciej!" Maj�c ju� 
pewno��, �e naprawd� jest naci�gaczem, z pełni� szcz��cia oddałem si� 
działaniu zgodnemu z moim przekonaniem i jego �yczeniem. Odwiesiłem w�� i 
wyjechałem ze stacji najbli�szym wyj�ciem. Czasami konsekwencja jest 
naprawd� korzystna! 

DONIESIENIA CZYTELNIKÓW 

Od mieszkanki Portland w stanie Oregon 
Pewnego dnia szlam �ródmie�ciem na umówiony lunch, kiedy podszedł do 

mnie młody, przystojny m��czyzna. Zatrzymał mnie u�miechem i tak� oto 
historyjk�: przepraszam, bior� udział w pewnym konkursie i do jego wygrania 
potrzebna jest mi pomoc atrakcyjnej kobiety, takiej jak pani". Odniosłam si� do 
tego mocno sceptycznie, wiedz�c, �e dookoła mo�na było bez trudu znale�� wiele 
kobiet atrakcyjniejszych ode mnie. Jednak potrafił pokona� moje opory, 
wzbudzaj�c me zaciekawienie. Wyja�nił, �e mo�e podwy�szy� swoj� punktacj� w 
konkursie, nakłaniaj�c zupełnie nieznajom� osob� do pocałunku. Uwa�am siebie 
za do�� rozs�dn� osob�, która nie powinna uwierzy� w tak� historyjk�, jednak on 
nie dawał si� zby�, a poniewa� byłam ju� prawie spó�niona na spotkanie, 
pomy�lałam sobie: „Tam do licha, dam mu tego całusa i b�d� miała spokój". I 
tak, całkowicie wbrew zdrowemu rozs�dkowi, pocałowałam w policzek 
kompletnie mi nie znanego człowieka w samym �rodku Portland! 

My�lałam, �e to koniec, cho� szybko si� zorientowałam, �e to dopiero 
pocz�tek. Ku mojemu niezadowoleniu, m��czyzna wyst�pił z kolejnym tekstem: 
,doskonale potrafi si� pani całowa�. Jednak prawdziwy konkurs, w którym bior� 
udział, polega na sprzedawaniu prenumeraty czasopism. Pani musi by� typem 
kobiety aktywnej. Czy wobec tego nie zainteresowałby pani który� z tych 
magazynów?" W tym momencie powinnam da� mu po buzi i pój�� w swoj� 
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stron�, ale jako� nie mogłam si� na to zdoby�, a poniewa� spełniłam ju� jego 
pierwsz� pro�b�, czułam, �e musz� zachowa� jak�� konsekwencj�. I spełniłam 
tak�e jego drug� pro�b�. Ku własnemu zdumieniu, zaprenumerowałam 
magazyn ,Narty" (który czasami czytuj�, cho� nigdy nie miałam zamiaru go 
prenumerowa�), opłacaj�c wst�pne 5 dolarów prenumeraty i bior�c czym 
pr�dzej nogi za pas. Czułam si� okropnie z powodu tego, co zrobiłam, a przede 
wszystkim nie rozumiej�c, dlaczego to zrobiłam. 

Jeszcze dzi� robi mi si� nieprzyjemnie, gdy przypomn� sobie o tym zdarzeniu. 
Po przeczytaniu Pana ksi��ki zrozumiałam jednak, co tam zaszło. Jego taktyka 
okazała si� tak skuteczna dlatego, �e małe zaanga�owanie (w tym przypadku -
pocałunek) nakłania ludzi do jego usprawiedliwiania, a te usprawiedliwienia 
zach�caj� do wi�kszego zaanga�owania. W tamtej sytuacji ja sama 
usprawiedliwiłam uległo�� wobec drugiej pro�by, poniewa� stanowiła ona 
post�powanie konsekwentne w stosunku do jego pierwszej pro�by. Gdybym tylko 
przysłuchiwała si� „sygnałom z własnego �oł�dka", zaoszcz�dziłabym sobie 
upokorzenia. 

Komentarz autora: Nakłaniaj�c kobiet� do pocałunku, sprzedawca dwojako 
wykorzystał zasad� zgodno�ci. Po pierwsze, w momencie, gdy zgłaszał drug� 
pro�b�, jego szans� znacznie wzrosły dzi�ki spełnieniu przez ni� pierwszej 
pro�by o pocałunek. Po drugie, skoro kobieta na tyle lubi m��czyzn�, �e całuje 
go w policzek, naturalne (konsekwentne) jest, �e uczu� tych wystarczy równie� i 
na to, by pomóc mu, gdy o to poprosi. 

PODSUMOWANIE 

• Psychologowie od dawna zdaj� sobie spraw� z siły ludzkiego d��enia do 
zgodno�ci mi�dzy słowami, przekonaniami, postawami i czynami. D��enie do 
zgodno�ci ma trzy �ródła. Po pierwsze, konsekwencja jest cnot� wysoce cenion� 
przez społecze�stwo. Po drugie, niezale�nie od społecznych konsekwencji, 
post�powanie konsekwentne jest zwykle korzystne dla tych, którzy potrafi� si� 
na nie zdoby�. Po trzecie, konsekwentne trzymanie si� jakiej� linii post�powania 
jest wygodn� „drog� na skróty", pozwalaj�c� poradzi� sobie z komplikacjami 
współczesnego �ycia. Konsekwentne trzymanie si� poprzednich decyzji zwalnia 
z konieczno�ci rozpatrywania wci�� napływaj�cych informacji — wystarczy 
post�powa� zgodnie z raz dokonanymi postanowieniami. 

• W dziedzinie wpływu społecznego zaskarbienie sobie pocz�tkowego 
zaanga�owania jest kluczem do sukcesu. Po wzbudzeniu jakiego� 
zaanga�owania (zaj�ciu jakiego� stanowiska), ludzie bardziej s� skłonni do 
ulegania dalszym pro�bom zgodnym z kierunkiem tego zaanga�owania. St�d te� 
wielu praktyków wpływu społecznego usiłuje nakłoni� swoje „ofiary" do 
zaanga�owania zgodnego z pro�b�, jak� zamierzaj� im pó�niej przedstawi�. 
Jednak nie wszystkie rodzaje zaanga�owania s� jednakowo skuteczne w 
wytwarzaniu pó�niejszych, zgodnych z nimi działa�. Zaanga�owanie najbardziej 
skuteczne ma charakter aktywny, publiczny, wymaga wysiłku i widziane jest 
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przez „ofiar�" jako wewn�trznie motywowane (niewymuszone). 
• Decyzje poci�gaj�ce za sob� zaanga�owanie, nawet je�eli s� bł�dne, maj� 

tendencj� do samopodtrzymywania si� dzi�ki temu, �e „zapuszczaj� korzenie". 
To znaczy, ludzie cz�sto dodaj� nowe powody i uzasadnienia celem 
usprawiedliwienia ju� podj�tych decyzji. W konsekwencji, zaanga�owanie 
cz�sto trwa pomimo zaniku warunków, które je pocz�tkowo wywołały. 
Prawidłowo�� ta wyja�nia skuteczno�� niektórych oszuka�czych technik 
wywierania wpływu na ludzi, takich jak „puszczanie niskiej piłki". 

• Aby rozpozna� i oprze� si� niepo��danemu wpływowi d��enia do zgodno�ci 
w naszym post�powaniu, wsłuchiwa� si� powinni�my w sygnały płyn�ce z 
dwóch miejsc: z własnego �oł�dka i z gł�bi naszej duszy. Sygnały z �oł�dka 
ostrzegaj�, �e przymuszani jeste�my, by - w imi� konsekwencji - zrobi� co�, 
czego wcale nie pragniemy robi�. W takiej sytuacji najlepiej wyja�ni� usiłuj�cej 
na nas wpłyn�� osobie, �e głupio byłoby w imi� mechanicznej konsekwencji 
działa� na własn� szkod�. Inaczej maj� si� sprawy z sygnałami płyn�cymi z 
gł�bi duszy. Nasłuchiwa� ich trzeba, gdy nie mamy pewno�ci, �e nasze 
pocz�tkowe zaanga�owanie jest słuszne. Tutaj powinni�my zada� sobie 
kluczowe pytanie: „Czy wiedz�c wszystko to, co wiem teraz, jeszcze raz 
podj�łbym tak� sam� decyzj�?" Trafn� odpowiedzi� b�dzie pierwsze odczucie w 
odpowiedzi na to pytanie. 

PYTANIA 

Powtórka 
1. Dlaczego w wi�kszo�ci sytuacji pragniemy by� konsekwentni i na takich 

wygl�da�? 
2. Dlaczego w wielu sytuacjach jeste�my skłonni pochwala� nawet sztywn�, 

upart� konsekwencj�? 
3. Wymie� cztery czynniki powoduj�ce, �e zaanga�owanie wpływa na obraz 

własnej osoby i przyszłe post�powanie człowieka. 
4. Z jakiego powodu pisemne zaanga�owanie jest tak skuteczne? 
5. Jaki jest zwi�zek mi�dzy technik� „niskiej piłki" a wyra�eniem: 

„zapuszczanie nowych korzeni'? 
Pytania na my�lenie 
1. Co doradziłaby� ameryka�skim �ołnierzom, przebywaj�cym w chi�skich 

obozach jenieckich podczas wojny korea�skiej, aby skutecznie potrafili unikn�� 
nacisków maj�cych swe �ródło w ludzkim d��eniu do zgodno�ci, a 
doprowadzaj�cych tych �ołnierzy do kolaboracji z nieprzyjacielem? 

2. Wła�ciciele motocykli Harley-Davidson znani s� ze swojego ogromnego 
przywi�zania do tej marki. Jak zauwa�ył jeden z komentatorów: „Je�eli jeste� w 
stanie nakłoni� klientów, by tatuowali na własnych piersiach nazw� twojej firmy, 
na pewno nie musisz si� ju� martwi�, czy pozostan� wierni sprzedawanej przez 
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ciebie marce". Wyja�nij, dlaczego jest to prawd�. W swojej odpowiedzi 
odwołaj si� do ka�dego z czterech czynników, nasilaj�cych wpływ 
zaanga�owania na pó�niejsze post�powanie człowieka. 

3. Wyobra� sobie, �e masz kłopoty z nakłonieniem siebie samego do nauki 
przed zbli�aj�cym si� egzaminem. Opieraj�c si� na swej wiedzy na temat 
zaanga�owania opowiedz, co by� zrobił, aby jednak nakłoni� siebie do solidnej 
nauki. Wyja�nij, na czym miałaby si� zasadza� skuteczno�� ka�dego z 
zaproponowanych przez Ciebie własnych działa�. 

4. Pomy�l o wielkich ceremoniach �lubnych, charakterystycznych dla 
niemal�e ka�dej kultury. Które elementy tego rodzaju wydarzenia maj� w istocie 
na celu nasilenie zaanga�owania nowo�e�ców i ich rodzin? 
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ROZDZIAŁ 4 

Społeczny dowód słuszno�ci 
Gdzie wszyscy my�l� tak samo, nikt nie my�li zbyt wiele. 

Walter Lippmann 

Nie spotkałem jeszcze nikogo, kto lubiłby �miech z puszki - d�wi�kowy 
podkład odgłosów �miechu, puszczany wraz z filmem czy programem 
telewizyjnym. Gdy pewnego dnia pytałem o to wszystkie osoby przewijaj�ce si� 
przez moje biuro - kilku studentów, dwóch fachowców od naprawy telefonów, 
kilku profesorów uniwersytetu i jednego wo�nego - wszyscy zgłosili podobnie 
krytyczn� ocen� �miechu z puszki. Najwi�cej pretensji zgłaszano oczywi�cie do 
telewizji - wszyscy zgodnie twierdzili, �e nienawidz� sztucznego �miechu 
towarzysz�cego wielu filmom i programom. Uwa�ali, �e �miech ten brzmi 
fałszywie, sztucznie i nachalnie. I cho� moja próbka badanych była niewielka, 
gotów jestem i�� o zakład, �e ich pretensje trafnie wyra�aj� stosunek, jaki do 
�miechu z puszki ma wi�kszo�� Amerykanów. 

Dlaczego wi�c „telewizyjni kierownicy" tak si� przy nim upieraj�? Przecie� 
osi�gn�li swoj� wysok� pozycj� zawodow� i jeszcze wy�sze zarobki dzi�ki 
pokazywaniu publiczno�ci tego, co zobaczy� i usłysze� ona pragnie. A jednak z 
nabo�e�stwem ci�gle puszczaj� �miech z puszki, cho� nie znosi go i 
publiczno��, i wielu najwybitniejszych twórców telewizyjnych. Wielu z nich 
stawia usuni�cie „puszkowanego" �miechu jako warunek zgody na realizacj� i 
emisj� swoich programów. Warunek ten rzadko bywa spełniany, a je�eli nawet, 
to po ci��kich walkach. 

Có� wi�c tak poci�gaj�cego widz� kierownicy sieci telewizyjnych w �miechu 
z puszki? Dlaczego ci bystrzy i do�wiadczeni profesjonali�ci uprawiaj� praktyki 
zra�aj�ce widzów i najlepszych twórców? Odpowied� jest tyle� prosta, co 
intryguj�ca. Znaj� wyniki odpowiednich bada�. A te pokazuj� jednoznacznie, �e 
�miech z puszki sprawia, i� widzowie �miej� si� cz��ciej i dłu�ej z ogl�danych 
programów humorystycznych i oceniaj� je jako �mieszniejsze ni� bez 
„puszkowanego" �miechu (Fuller i Sheehy-Skeffington, 1974; Smyth i Fuller, 
1972). Istniej� te� dowody sugeruj�ce, �e puszkowany �miech najbardziej 
podnosi ocen� sk�din�d kiepskich programów humorystycznych (No-sanchuk i 
Lightstone, 1974). 

W �wietle tych danych, działania kierowników telewizyjnych staj� si� 
całkowicie zrozumiałe. Doł�czenie puszkowanego �miechu czyni odtwarzane 
programy �mieszniejszymi w odbiorze, nawet — a wła�ciwie szczególnie - 
wtedy, gdy programy te nie grzesz� nadmiarem humoru. Czy mo�e wi�c dziwi�, 
�e telewizja, pełna niezbyt �miesznych „komedii" sytuacyjnych, jest te� i pełna 
puszkowanego �miechu? Jej kierownicy dobrze wiedz�, co czyni�. 
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Po rozwi�zaniu tajemnicy wsz�dobylskiego �miechu z puszki stajemy jednak 
przed nieco trudniejszym pytaniem - dlaczego puszkowany �miech tak na nas 
działa? Wła�ciwie dziwaczne jest nie zachowanie producentów telewizyjnych, 
lecz publiczno�ci, a wi�c i nas samych. Z jakiego powodu mieliby�my bardziej 
�mia� si� z komedii, której towarzyszy morze mechanicznego �miechu? I 
dlaczego mieliby�my ow� komedi� uwa�a� wówczas za zabawniejsz�? Przecie� 
w istocie producenci wcale nas nie oszukuj� - ka�dy jest w stanie rozpozna� 
namolnie mechaniczny odgłos puszczanego z ta�my �miechu. A jednak to 
oczywiste fałszerstwo rodem z monta�owego stolika działa - na nas samych! 

Zasada dowodu społecznego 

Aby odpowiedzie� sobie na pytanie o powody skuteczno�ci puszkowanego 
�miechu, zrozumie� musimy natur� jeszcze jednego narz�dzia wpływu 
społecznego - zasady społecznego dowodu słuszno�ci. Głosi ona, �e o tym, czy 
co� jest Poprawne, czy nie, decydujemy poprzez odwołanie si� do tego, co my�l� 
na dany temat inni ludzie. W szczególno�ci zasada ta obowi�zuje przy 
okre�laniu, jakie post�powanie jest poprawne, a jakie nie. Uwa�amy jakie� 
zachowanie za poprawne w danej sytuacji o tyle, o ile widzimy innych, 
którzy tak •wła�nie si� zachowuj�. Niezale�nie od tego, czy idzie o to, co 
zrobi� z torebk� po frytkach czy te� o szybko��, z jak� nale�y przeje�d�a� jaki� 
kawałek drogi b�d� te� o sposób, w jaki nale�y je�� kurczaka na proszonym 
obiedzie - zachowanie innych b�dzie dla nas wa�n� wskazówk� przy 
poszukiwaniu odpowiedzi. 

Zasada, �e jakie� zachowanie jest poprawne o tyle, o ile inni równie� tak 
post�puj�, jest zwykle całkiem rozs�dna. Trzymaj�c si� jej popełnimy mniej 
bł�dów, ni� ustawicznie j� łami�c. Kiedy wielu ludzi co� robi, to zwykle jest to 
wła�nie post�powanie wła�ciwe. Ta cecha reguły społecznego dowodu 
słuszno�ci stanowi zarówno o jej sile, jak i słabo�ci. Podobnie jak poprzednio 
omawiane zasady, reguła ta dostarcza nam wygodnej „drogi na skróty" przy 
podejmowaniu decyzji, jak nale�y post�pi�. Czyni nas ona jednak podatnymi na 
manipulacje tych, którzy chc� t� reguł� - i nas - wykorzysta�. 

W przypadku �miechu z puszki, problem polega na naszym reagowaniu na 
społeczny dowód słuszno�ci w sposób tak bezrefleksyjny i odruchowy, �e 
dajemy si� zwie�� dowodom niepełnym lub całkiem pozornym. Nasza 
nieroztropno�� polega nie na posługiwaniu si� �miechem innych przy 
decydowaniu o tym, co jest �mieszne - to pozostaje w zgodzie z ogólnie rozs�dn� 
reguł�. Nieroztropno�� polega na reagowaniu w ten sposób na �miech jawnie 
sztuczny. Wygl�da to, jakby jedna wyizolowana własno�� humoru - �miech - 
działała w charakterze całej jego istoty. Czy pami�tasz z pierwszego rozdziału 
przykład z indyczk� i tchórzem? Poniewa�, normalnie rzecz bior�c, cieniutkie 
„czip-czip" jest skojarzone ze �wie�o wyklutym indycz�tkiem, jego matka 
reaguje macierzy�skim zachowaniem na ten jeden tylko d�wi�k. Dlatego mo�na 
j� było doprowadzi� do matkowania nawet tchórzowi, o ile tylko wydobywał si� 
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z niego ten wła�nie d�wi�k! Symulowany odgłos indycz�tka wystarczał do 
puszczenia w ruch „ta�my" macierzy�skich zachowa�. 

Przykład z indyczk� i tchórzem ilustruje a� za dobrze - jak na moje 
samopoczucie — zwi�zek mi�dzy przeci�tnym widzem i producentem 
telewizyjnym. Tak bardzo przyzwyczaili�my si� traktowa� reakcje innych jako 
dowód na to, co jest �mieszne, a co nie, �e i nas mo�na nabra� na sam d�wi�k 
tam, gdzie jest on tylko sygnałem istoty rzeczy. Podobnie jak nagrane „czip-
czip" wzbudza w indyczce matkowanie, tak w nas nagrane „ha-ha" wzbudza 
wesoło�� i �miech. Producenci telewizyjni wykorzystuj� nasze zamiłowanie do 
dróg na skróty, do automatycznego reagowania na podstawie jedynie 
cz��ciowych dowodów. Wiedz�, �e ich ta�my wprawi� w ruch nasze. Klik, 
wrrr.... 

Władza ludu 

Kierownicy telewizji nie s�, rzecz jasna, jedynymi, którzy posługuj� si� 
społecznymi dowodami słuszno�ci dla osi�gni�cia własnych korzy�ci. Barmani 
cz�sto przyozdabiaj� swoje talerzyki na napiwki kilkoma banknotami maj�cymi 
nas przekona� o szczodro�ci poprzednich klientów i o tym, �e dawanie 
napiwków jest wła�ciwym post�powaniem w barze. Czasami podobnie post�puj� 
ko�cielni zbieraj�cy datki na tac�. Kapłani ewangeli�ci cz�sto umieszczaj� 
po�ród słuchaczy swoich „starych" zwolenników, by w odpowiedniej chwili 
mogli oni wyst�pi� i da� �wiadectwo lub datek. Zespół badawczy Uniwersytetu 
Stanowego w Arizonie spenetrował organizacj� Billy Grahama, jednego z takich 
popularnych ewangelistów. Badacze ci opisali przygotowania do jednej z 
„krucjat" Grahama: „Zanim Graham przybył do miasta, by wygłosi� kazanie, 
sze�ciotysi�czna armia jego zwolenników otrzymała instrukcje, w jakim czasie i 
miejscu si� pojawi�, by stworzy� wra�enie masowego napływu słuchaczy 
(Altheide i Johnson, 1977). 

Autorzy reklam uwielbiaj� informowa� nas o tym, �e dany produkt osi�ga 
„najwi�ksz�" lub „najszybciej przyrastaj�c�" sprzeda� na całym rynku, dzi�ki 
czemu nie musz� nas wprost przekonywa�, �e jest to produkt najlepszy. 
Wystarczy poinformowa�, �e inni klienci tak my�l� - i to stanowi 
przekonywaj�cy dowód. Autorzy telewizyjnych akcji zbierania datków 
po�wi�caj� ogromn� ilo�� czasu na wymienianie nazwisk widzów, którzy datek 
ju� zło�yli, mówi�c wyra�nie, cho� bez słów: „Spójrz no, ilu ludzi ju� zło�yło 
datek. To musi by� wła�ciwe zachowanie!" Gdy mania dyskotek osi�gn�ła swój 
szczyt, wielu wła�cicieli kreowało społeczny dowód popularno�ci i jako�ci swej 
dyskoteki wynajmuj�c ludzi, którzy... stali w kolejkach po bilety (przed na wpół 
pustymi dyskotekami). Wszelkiego rodzaju sprzedawcy s� cz�sto instruowani, 
by mo�liwie cz�sto nadmieniali o innych klientach, którzy zakupili ju� produkt. 
Zgrabnie uj�ł to Cavett Roberts, konsultant handlowy, w swojej instrukcji dla 
ucz�cych si� zawodu sprzedawcy: „Poniewa� 95% ludzi to imitatorzy 
(na�ladowcy), a tylko 5% to inicjatorzy, ludzi bardziej przekonuje post�powanie 
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innych, ni� jakikolwiek dowód jako�ci produktu, który mogliby�my im 
przedstawi�". 

Równie� badacze posługuj�cy si� metodami opartymi na dowodzie 
społecznym uzyskuj� czasami zadziwiaj�ce rezultaty . Jednym z bardziej 
znanych jest Albert Bandura, który skonstruował wiele metod słu��cych 
eliminowaniu niepo��danych zachowa�. Na przykład wykazał, �e ludzie 
cierpi�cy na fobie — silne l�ki przed jakim� rodzajem przedmiotów - mog� w 
zadziwiaj�co prosty sposób zosta� z nich wyleczeni. W jednym z wczesnych 
bada� Bandury i jego zespołu (Bandura, Grusec i Menlove, 1967), cierpi�ce na 
silny l�k przed psami dzieci ogl�dały przez 20 minut dziennie chłopca wesoło 
bawi�cego si� z psem. Pomimo prostoty tego zabiegu, ju� po czterech dniach 
jego stosowania a� 67% dzieci godziło si� zosta� z psem sam na sam i 
próbowało si� z nim pobawi�. Pomiary l�ku przed psami, wykonane w miesi�c 
pó�niej wykazały przy tym, �e zmiana ta nie tylko nie zanikła wraz z upływem 
czasu, ale wr�cz przeciwnie - skłonno�� dzieci do kontaktowania si� z psami 
nawet nieco wzrosła. Wa�nego odkrycia praktycznego dokonano w nast�pnym 
badaniu z udziałem dzieci wyj�tkowo silnie boj�cych si� psów (Ban-dura i 
Menlove, 1968). Okazało si�, �e dla pomniejszenia tych l�ków nie była 
konieczna obserwacja na �ywo - podobny wpływ wywierało ogl�danie jedynie 
filmu przedstawiaj�cego zabaw� innego dziecka z psem. Przy tym 
najskuteczniejsze okazały si� filmy przedstawiaj�ce kilkoro innych dzieci 
bawi�cych si� z ró�nymi psami. Społeczny dowód słuszno�ci zdaje si� wi�c 
najsilniejszy, kiedy pochodzi od wielu ró�nych osób. 

Program badawczy zrealizowany przez Kennetha Craiga i jego współpracowników wykazał, 
�e nawet co� tak osobistego, jak siła odczuwanego bólu, pozostaje pod wpływem zasady 
społecznego dowodu słuszno�ci. W jednym z tych bada� wykazano na przykład, �e osoby 
maj�ce okazj� obserwowa� innego człowieka dzielnie znosz�cego ból wywołany szokami 
elektrycznymi, same odczuwały słabszy ból, co wykazały nie tylko ich subiektywne oceny, ale 
równie� Psychofizyczne miary wra�liwo�ci czuciowej, elektrycznego przewodnictwa skóry 
czy tempa akcji serca (Craig i Prkachin, 1978). 
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50 milionów amerykanów nie mo�e si� myli� 

Rysunek 4.1. 

Silny wpływ sfilmowanych przykładów jakiego� zachowania mo�e by� 
spo�ytkowany jako metoda terapeutyczna tak�e przy innych problemach. Robert 
O'Connor (1972) uzyskał na przykład uderzaj�ce rezultaty w badaniach nad 
przedszkolakami cierpi�cymi na zahamowania społeczne. Ka�dy z nas miał 
okazj� zaobserwowa� takie dzieci - strasznie nie�miałe, stoj� samotnie na uboczu 
poza kr�giem czy grup� bawi�cych si� rówie�ników. Ten wczesny wzorzec 
zachowania mo�e by� pocz�tkiem długotrwałej izolacji pogarszaj�cej 
przystosowanie społeczne w pó�niejszym, dorosłym ju� �yciu. Próbuj�c zaradzi� 
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wczesnym oznakom takiego wzorca izolacji, O'Connor nagrał film, 
zawieraj�cy jedena�cie scenek z przedszkola, z których ka�da przedstawiała 
samotne dziecko przygl�daj�ce si� najpierw zabawie innych, a nast�pnie 
wł�czaj�ce si� w t� zabaw� ku zadowoleniu własnemu i innych. Nast�pnie 
wy�wietlał ten film najbardziej zahamowanym społecznie dzieciom, wybranym z 
czterech przedszkoli. Skutki tego zabiegu okazały si� godne uwagi - 
bezpo�rednio po filmie, wycofuj�ce si� dot�d dzieci zacz�ty podejmowa� 
kontakty z rówie�nikami równie cz�sto, jak dzieci „normalne". Jeszcze bardziej 
zadziwiaj�ce okazały si� rezultaty powtórnych obserwacji dokonanych na terenie 
przedszkoli w sze�� tygodni pó�niej. Cho� wycofuj�ce si� dzieci, które nie miały 
okazji ogl�da� filmu O'Connora, pozostawały równie izolowane jak przedtem, ci 
niegdysiejsi samotnicy, którzy obejrzeli film, okazali si� wr�cz liderami w 
zakresie liczby nawi�zywanych z rówie�nikami kontaktów. Nawet jednokrotne 
obejrzenie tego 23-minutowego filmu wystarczało do odwrócenia biegu 
wydarze�, mog�cych doprowadzi� do trwałego defektu w kontaktach 
społecznych dziecka i pó�niejszego dorosłego. Tak wielka jest moc 
przekonywania społecznego dowodu słuszno�ci . 

 
Szukaj�c wi�kszego (i jeszcze wi�kszego) sensu 

Rysunek 4.2.Nacisk tłumu jest ogromny. 

* Czytelnik trapiony w�tpliwo�ciami, czy oceny poprawno�ci jakiego� działania s� 
rzeczywi�cie tak dalece uzale�nione od liczby innych ludzi wykonuj�cych to działanie, mo�e 
przeprowadzi� prosty eksperyment. Sta� na ruchliwym chodniku, wybierz sobie puste miejsce 
na niebie lub wysokim budynku i wpatruj si� w nie bez ruchu przez minut�. Niewiele si� 
podczas tej minuty wydarzy - wi�kszo�� ludzi minie Ci� bez zwracania uwagi ani na Ciebie 
ani na punkt, w który patrzysz. Nast�pnego dnia we� ze sob� czworo znajomych i wszyscy 
zróbcie to samo -zacznijcie patrze� w wybrany pusty punkt na niebie. W ci�gu 60 sekund 
zbierze si� wokół was 8Pory tłumek ludzi z zaciekawieniem zadzieraj�cych głowy. Nawet ci 
przechodnie, którzy przy was nie przystan�, zwykle jednak spojrz� w gór�, w ów tajemniczy 
pusty punkt. Je�eli wyniki waszego eksperymentu b�d� podobne do tego, co uzyskali trzej 
psychologowie społeczni w Nowym Jorku (Milgram, Bickman i Berkowitz, 1969), to 
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spowodujecie, �e 80% wszystkich przechodniów Podniesie wzrok na wasz pusty punkt na 
niebie. 

Po ko�cu �wiata 

Chciałbym teraz opisa� mój ulubiony przykład bada�, ilustruj�cych niezwykł� 
moc społecznego dowodu słuszno�ci. Badania te posłu�yły si� doskonał�, cho� 
zbyt rzadko u�ywan� przez psychologów metod� „obserwacji 
uczestnicz�cej" (polegaj�cej na uczestnictwie badacza w jakim� naturalnie 
wyst�puj�cym procesie społecznym). Uzyskane w nich wyniki mog� by� 
przedmiotem zainteresowania nie tylko psychologów, ale nawet historyków i 
teologów, a co najwa�niejsze — pokazuj� one, jak sami, z własnej woli 
posługujemy si� społecznymi dowodami słuszno�ci, aby uwierzy� w to, w co 
wierzy� pragniemy. 

Od tysi�cy lat pojawiaj� si� w dziejach ludzko�ci ró�ne sekty religijne czy 
grupy kultowe prorokuj�ce rychły koniec �wiata, a tak�e obiecuj�ce 
odpuszczenie grzechów i wieczn� szcz��liwo�� tym, którzy w proroctwo 
uwierz�. Ka�demu proroctwu nieodmiennie towarzyszy zapowied� jakiego� 
wstrz�saj�cego wydarzenia (zwykle kataklizmu powoduj�cego koniec �wiata), 
które czas zbawienia zapocz�tkowuje. I ka�demu proroctwu nieodmiennie 
towarzyszy dotkliwy zawód wyznawców, jako �e proroctwo okazuje si� 
fałszywe. 

Historia odnotowuje jednak pewien zadziwiaj�cy wzorzec zachowania u 
wyznawców proroctwa, bezpo�rednio po wyj�ciu na jaw jego fałszu. Zamiast 
czym pr�dzej rozwi�za� si� w obliczu ewidentnej kl�ski głoszonych wierze�, 
sekty takie cz�sto jeszcze bardziej w wierzeniach owych si� utwierdzaj�. 
Nara�aj�c si� na kpiny swoich ziomków, wychodz� na ulice głosz�c swoje słowo 
w nadziei pozyskania nowych zwolenników. Ich apostolski duch zdaje si� by� 
wzmocniony, a nie osłabiony oczywistym fałszem nie spełnionego proroctwa. 
Przydarzyło si� to w II wieku montanistom, działaj�cym na terenie obecnej 
Turcji, w wieku XVI - holenderskim anabaptystom, w XVII -sabbatystom z 
Izmiru czy millerytom w XIX wieku w Ameryce. Trzej psychologowie - Leon 
Festinger, Henry Riecken i Stanley Schachter - pracuj�cy podówczas na 
Uniwersytecie Minnesota, usłyszeli o pojawieniu si� kolejnej takiej grupy w 
Chicago i postanowili zbada�, co si� w niej dzieje. Wybrali metod� obserwacji 
uczestnicz�cej, czyli przył�czyli si� incognito do wyznawców, co pozwoliło im 
uzyska� bogaty i bezpo�redni wgl�d w rozwój rozgrywaj�cych si� w grupie 
wydarze� przed i po dniu prorokowanego kataklizmu (Festinger, Riecken i 
Schachter, 1956). 

Inne badania pokazuj� jednak i ciemniejsz� stron� konsekwencji ogl�dania przez dzieci 
filmów - na przykład zawieraj�cych przemoc i agresj�, co mo�e wbudowywa� w nie 
przekonanie, �e s� to wła�ciwe sposoby post�powania (Eron i Huesmann, 1985). Ogólnie 
rzecz bior�c, długotrwały wpływ ogl�dania agresji w telewizji na pojawianie si� przemocy we 
własnym zachowaniu dzieci�cych widzów jest daleki od prostoty (Freedman, 1984). Jednak 
wyniki dobrze kontrolowanego eksperymentu, wykonanego przez Roberta Lieberta i Roberta 
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Barona (1972) s� mocno niepokoj�ce. Jedna grupa dzieci ogl�dała program telewizyjny 
przedstawiaj�cy wzajemn�, zamierzon� agresj� ludzi, podczas gdy inna grupa ogl�dała film 
kontrolny (wy�cigi konne). Po obejrzeniu filmu dzieci z pierwszej grupy ujawniały znacznie 
wi�cej agresji w kontaktach z rówie�nikami ni� dzieci z grupy drugiej. Dotyczyło to obu płci i 
obu badanych grup wiekowych (5-6-latkowie i 8-9-latkowie). 

Rzeczona grupa wyznawców była niewielka i nigdy nie przekroczyła 30 
członków. Liderów grupy stanowiła para w �rednim wieku - dr Thomas 
Armstrong i pani Marian Keech (nie były to ich prawdziwe nazwiska, cho� pod 
takimi zostali opisani w ksi��ce Festingera i współpracowników). Doktor 
Armstrong, lekarz studenckiej słu�by zdrowia, z dawna interesuj�cy si� okultyz-
mem, mistycyzmem i lataj�cymi spodkami - wyst�pował w grupie jako otoczony 
szacunkiem ekspert w tych sprawach. Jednak prawdziwym centrum uwagi i 
aktywno�ci grupy była pani Keech. Kilka miesi�cy wcze�niej zacz�ła 
otrzymywa� wiadomo�ci od pewnych duchowych istot, które nazywała 
„Stra�nikami" i które zamieszkiwały inn� planet�. Wła�nie owe wiadomo�ci, 
przesyłane za po�rednictwem „automatycznie pisz�cej" r�ki pani Keech, 
tworzyły zasadnicz� tre�� religijnych wierze� grupy. Tre�� posłannictwa 
Stra�ników nawi�zywała lu�no do wierze� chrze�cija�skich. 

Przesyłane przez Stra�ników wiadomo�ci, zawsze szczegółowo dyskutowane i 
interpretowane przez grup�, jeszcze wi�cej zyskały na znaczeniu od czasu, gdy 
pojawiły si� w nich zapowiedzi rychłego kataklizmu - wielkiego potopu, który 
miał ogarn�� najpierw półkul� zachodni�, by potem pochłon�� i reszt� Ziemi. Co 
zrozumiałe, wyznawcy kultu popadli pocz�tkowo w przera�enie, jednak 
nadchodz�ce dalej posłanie Stra�ników uspokoiło ich, �e oni i wszyscy inni, 
którzy w to posłanie uwierz�, zostan� ocaleni. Przed ostateczn� katastrof� 
naszego �wiata miały przyby� lataj�ce spodki, zabieraj�c ich w bezpieczne 
miejsce, przypuszczalnie na jakiej� innej planecie. Plan zbawienia nie był zreszt� 
szczegółowo znany, wyznawcy mieli jedynie przygotowa� si� do� wyuczaj�c si� 
pewnych haseł i odzewów („Zostawiłam swój kapelusz w domu." „Jak brzmi 
twoje pytanie?" „Jestem swoim własnym portierem") oraz usuwaj�c wszystkie 
metalowe elementy z ubra�, gdy� ich pozostawienie naraziłoby na wielkie 
niebezpiecze�stwo podró� lataj�cymi spodkami. 

W okresie poprzedzaj�cym dzie� zagłady i zbawienia, Festinger, Riecken i 
Schachter zaobserwowali, �e poziom zaanga�owania wyznawców w te wierzenia 
był bardzo wysoki. �wiadczyło o tym podejmowanie ró�nych nieodwracalnych 
kroków. Wi�kszo�� wyznawców napotkała ostry sprzeciw swoich krewnych i 
przyjaciół, a jednak wolała wybra� sw� now� wiar� za cen� utraty kontaktów z 
rodzin� i przyjaciółmi. Niektórzy stawi� musieli czoło gro�bom, �e rodziny 
wyst�pi� o ich ubezwłasnowolnienie jako umysłowo chorych, a siostra dr 
Armstronga zwróciła si� do s�du o odebranie mu praw rodzicielskich nad 
dwojgiem jego młodszych dzieci. Wielu wyznawców porzuciło prac� lub studia, 
by móc bez reszty po�wieci� si� religii. Niektórzy nawet porozdawali lub 
wyrzucili posiadane przedmioty w przekonaniu, �e wkrótce i tak nie b�d� im 
potrzebne. Siła narastaj�cego przekonania, �e posiedli prawd�, pozwoliła tym 
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ludziom stawi� czoło ogromnym naciskom społecznym, ekonomicznym i 
prawnym. 

Drugim zjawiskiem, jakie uderzyło badaczy, była dziwna bierno�� grupy — 
jak na jednostki tak silnie przekonane o prawdziwo�ci swojej wiary, czynili 
zdumiewaj�co mało dla jej rozprzestrzenienia w�ród innych. Cho� od pocz�tku 
ogłosili termin zbli�aj�cej si� katastrofy, nie próbowali nikogo nawraca�, 
poprzestaj�c jedynie na kontaktach z tymi, którzy i tak ju� wierzyli. 

Niech�� do publicznego apostolstwa przejawiała si� tak�e w dyskrecji i 
chronieniu tajemnic kultu - dodatkowe kopie „Posłania Stra�ników" zostały 
spalone, wprowadzono sekretne hasła i znaki, nawet dawnym i sprawdzonym 
wyznawcom nie pozwalano na notowanie tre�ci niektórych sekretnych ta�m 
magnetofonowych. Unikano te� wszelkiego rozgłosu. W miar� zbli�ania si� dnia 
katastrofy, przed domem pani Keech, gdzie wyznawcy kwaterowali, pojawiała 
si� coraz wi�ksza liczba dziennikarzy, sprawozdawców radiowych i 
telewizyjnych. Wi�kszo�� z nich odsyłana była jednak z kwitkiem, a najcz�stsz� 
odpowiedzi� wyznawców na zadawane im pytania było - „No comment". 
Zniech�ceni dziennikarze ponownie pojawili si� w momencie, gdy rozeszła si� 
wiadomo�� o usuni�ciu doktora Armstronga z pracy, a jednemu, szczególnie 
natarczywemu, trzeba było wr�cz grozi� post�powaniem s�dowym za naruszanie 
prywatno�ci członków sekty. Podobne obl��enie dziennikarzy odparto w 
przeddzie� daty potopu, kiedy to pojawiło si� wielu reporterów z licznymi 
pytaniami do wyznawców kultu. Prowadz�cy obserwacj� psychologowie 
podsumowali potem zachowanie wyznawców w słowach nie pozbawionych 
szacunku: „Mimo ogromnego zainteresowania sekt�, jej członkowie stanowczo 
unikali tej sławy. Cho� otworzyły si� przed nimi ogromne mo�liwo�ci głoszenia 
swej wiary i nawracania innych, pozostali przy swej tajemniczej 
pow�ci�gliwo�ci, zachowuj�c si� z oboj�tno�ci� granicz�c� z poczuciem 
wy�szo�ci". (Festinger i in., 1956). 

Kiedy ju� wszyscy reporterzy i niedoszli konwertyci zostali usuni�ci z domu, 
członkowie sekty zaj�li si� ko�cowymi przygotowaniami do przyj�cia lataj�cych 
spodków, które przyby� miały o północy. Ogl�dana przez Festingera, Rieckena i 
Schachtera scena musiała mie� w sobie co� z teatru absurdu. Sk�din�d zupełnie 
zwyczajni ludzie - gospodynie domowe, studenci, ucze� szkoły �redniej, 
wydawca, lekarz, sprzedawca ze sklepu metalowego i jego matka - z zapałem 
oddawali si� uczestnictwu w tragikomedii. Wskazówki otrzymywali od dwojga 
wyznawców pozostaj�cych od czasu do czasu w kontakcie ze Stra�nikami - tego 
bowiem wieczoru „mechaniczne pisanie" pani Keech zostało wsparte 
„mechanicznym mówieniem" pani Berthy (z zawodu kosmetyczki), której 
„Stwórca" zacz�ł udziela� dalszych instrukcji. Wytrwale powtarzali linijki 
tekstu, z jakim wej�� mieli do zbawczego spodka: „Jestem swoim własnym 
portierem", „Jestem swoj� własn� wskazówk�". Rozwa�ali z powag�, czy 
telefoniczna wiadomo�� uzyskana od osoby przedstawiaj�cej si� jako Kapitan 
Video (kosmiczna posta� z wy�wietlanego podówczas serialu TV) to tylko głupi 
�art, czy te� raczej zakonspirowany przekaz od Stra�ników. 
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Wyznawcy spełnili równie� pracowicie nakaz usuni�cia wszelkich 
metalowych cz��ci ze swoich ubra�. Powyrywali z butów metalowe oczka na 
sznurowadła. Kobiety poodpruwały zapinki staników, a m��czy�ni zamki przy 
spodniach, przewi�zanych odt�d sznurkiem. Gdy jeden z badaczy uzmysłowił 
sobie dopiero na 25 minut przed północ�, �e zapomniał o wypruciu zamka przy 
spodniach, spowodowało to „niemal�e paniczn� reakcj�. Musiał pospiesznie 
przej�� do sypialni, gdzie dr Armstrong dr��cymi r�koma i z oczami nieustannie 
kieruj�cymi si� na zegar, pospiesznie wyci�ł zamek brzytw� wyrywaj�c jego 
zaciski za pomoc� obc��ek". Po zako�czeniu tej pospiesznej operacji badacz 
mógł powróci� do pokoju jako m��czyzna - domy�la� si� mo�na - nieco mniej 
metaliczny, a znacznie bledszy. 

Gdy północ była tu�, tu�, członkowie sekty zamarli w bezgło�nym 
oczekiwaniu. Dobrze wyszkoleni w obserwacji badacze pozostawili taki oto opis 
tych chwil: 

Ostatnie dziesi�� minut było pełne napi�cia dla zgromadzonych w 
pokoju. Nie mieli nic do roboty poza siedzeniem i oczekiwaniem, z 
płaszczami w r�ku. W pełnej napi�cia ciszy słycha� było jedynie 
tykanie dwóch zegarów, mi�dzy którymi było zreszt� 10 minut 
ró�nicy. Gdy „szybszy" zegar wskazał pi�� po dwunastej, jeden z 
zebranych gło�no zauwa�ył ten fakt. Pozostali odpowiedzieli 
chórem, �e północ jeszcze nie nadeszła. Bob Eastman potwierdził, 
�e dobrze chodzi ten drugi zegar - sam go nastawiał po południu. 
Ten zegar pokazywał cztery minuty przed północ�. Minuty te 
upłyn�ły w kompletnej ciszy z wyj�tkiem wypowiedzi Marian 
[Keech], która minut� przed północ� powiedziała nienaturalnie 
wysokim głosem: „l oby plan zbawienia si� powiódł!" Zegar wybił 
dwunast�, ka�de jego uderzenie zabrzmiało a� do bólu wyra�nie w 
pełnej oczekiwania ciszy. Wyznawcy siedzieli bez ruchu. 

Mo�na by oczekiwa� jakiej� ich zauwa�alnej reakcji - północ min�ła 
i nic si� nie wydarzyło. Sam kataklizm miał nast�pi� w niecałe 
siedem godzin pó�niej. A jednak po zgromadzonych w pokoju 
ludziach niemal�e nie zna� było jakiejkolwiek reakcji. Ni słowa, ni 
d�wi�ku. Ludzie siedzieli nieporuszeni z kamiennymi twarzami nie 
wyra�aj�cymi niczego. Jedyn� osob�, która si� w ogóle poruszyła, 
był Mark Post. Poło�ył si� na sofie i zamkn�ł oczy, cho� nie zasn�ł. 
Gdy pó�niej si� do niego odzywano, odpowiadał monosylabami, 
lecz poza tym le�ał bez ruchu. Inni niczego nie dali po sobie 
pozna�, cho� potem okazało si�, jak ci��ko to prze�yli. 

Stopniowo i bole�nie, zawisła nad grup� atmosfera niepewno�ci i 
rozpaczy. Jeszcze raz sprawdzono tre�� proroctwa i 
towarzysz�cego mu Posłania. Dr Armstrong i pani Keech jeszcze 
raz wyrazili swoj� niezłomn� wiar�. Wyznawcy roztrz�sali jedno 
wyja�nienie tego, co nast�piło, po drugim, ale �adne ich nie 
zadowalało. W pewnym momencie, około czwartej nad ranem, pani 
Keech nie wytrzymała i rozpłakała si� gorzko. Powiedziała w�ród 
szlochów, �e s� w�ród nas osoby poczynaj�ce w�tpi�, ale �e 
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nasza grupa powinna przekaza� sw� �wiatło�� tym, którzy tak 
bardzo jej potrzebuj�, �e teraz wszyscy powinni�my trzyma� si� 
razem. Równie� pozostali utracili swój letargiczny spokój. Wszyscy 
byli w widoczny sposób wstrz��ni�ci, a wielu na granicy łez. Było 
ju� w pół do pi�tej, a nadal nie znaleziono �adnego sposobu na 
poradzenie sobie z nie potwierdzonym proroctwem. Wi�kszo�� 
pocz�ła otwarcie mówi�, �e �adne zbawienie nie nadeszło. 
Zdawało si�, �e grupa stan�ła na granicy rozpadu (Festinger i in., 
1956). 

Gdy zw�tpienie pocz�ło si� coraz wyra�niej wkrada� w serca zgromadzonych, 
obserwuj�cy badacze zauwa�yli dwa zastanawiaj�ce incydenty. Pierwszy 
nast�pił o 4.45, kiedy r�ka pani Keech nieoczekiwanie podj�ła „mechaniczne 
zapisywanie" zsyłanego z niebios komunikatu. Po przeczytaniu na głos, 
komunikat ten okazał si� eleganckim wyja�nieniem zdarze� mijaj�cej nocy. „Ta 
mała grupka, wyczekuj�ca samotnie przez cał� noc, roztoczyła wokół tyle 
�wiatła, �e Bóg ocalił �wiat przed zniszczeniem". Cho� zgrabne i wszechstronne, 
wyja�nienie to nie było jednak samo przez si� całkowicie zadowalaj�ce. Po jego 
usłyszeniu jeden z wyznawców wstał, nało�ył płaszcz, kapelusz i opu�cił dom, 
by ju� nigdy wi�cej si� nie pojawi�. Aby przywróci� wiar� ci��ko zawiedzionym 
wyznawcom, potrzebne było co� jeszcze. I to w tym wła�nie momencie nast�pił 
drugi incydent, tak opisany przez badaczy: 

Atmosfera w grupie uległa gwałtownej zmianie, podobnie jak i 
zachowanie jej członków. W kilka minut po wiadomo�ci, 
wyja�niaj�cej powody niepotwierdzenia proroctwa, pani Keech 
otrzymała nast�pn�, nakazuj�c� jej wyja�nienie to upubliczni�. 
Si�gn�ła po telefon i wykr�ciła numer redakcji pewnej gazety. Gdy 
czekała na poł�czenie, kto� spytał: „Marian, czy to nie pierwszy 
raz, kiedy to ty sama dzwonisz do jakiej� redakcji?" Odpowiedziała 
natychmiast: „O tak, po raz pierwszy do nich dzwoni�. Nigdy nie 
miałam im niczego do powiedzenia, ale teraz czuj�, �e to pilne". To 
ostatnie uczucie, �e trzeba pilnie co� uczyni�, udzieliło si� całej 
grupie. Gdy tylko Marian sko�czyła rozmow�, pozostali wyznawcy 
pocz�li wydzwania� do gazet, stacji radiowych, telewizyjnych i 
agencji prasowych z wyja�nieniem, dlaczego potop nie nast�pi. W 
swoim pragnieniu rozpowszechnienia tej wiadomo�ci w sposób 
szybki i przekonywaj�cy pocz�li wyjawia� wszystko to, co dot�d 
otaczali tak wielk� tajemnic�. Cho� kilka godzin wcze�niej unikali 
dziennikarzy i wszelkiego rozgłosu, teraz sami pocz�li gwałtownie 
ich poszukiwa� (Festinger i in., 1956). 

Wyznawcy zmienili nie tylko swój dotychczasowy stosunek do rozgłosu, ale i 
do nowych, potencjalnych konwertytów. Cho� poprzednio kandydaci na 
nawróconych byli ignorowani i odprawiani z kwitkiem, w dzie� po niedoszłym 
potopie pocz�li by� traktowani w sposób zgoła odmienny. Wszystkich 
wpuszczano do �rodka domu, odpowiadano na wszystkie pytania, a nawet 
zapraszano do �rodka tych, którzy si� wahali. T� nagł� skłonno�� najlepiej 
ilustruje reakcja pani Keech na wizyt� dziewi�ciorga uczniów szkoły �redniej, 
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którzy przybyli nast�pnego wieczoru, by z ni� porozmawia�. 

Zastali j� przy telefonie pogr��on� w dyskusji na temat lataj�cych 
spodków z osob�, któr�, jak si� pó�niej okazało, uwa�ała za 
kosmit�. Pragn�c nadal z ni� rozmawia�, a jednocze�nie nie chc�c 
traci� nowych go�ci, Marian po prostu wł�czyła ich do telefonicznej 
konwersacji. Przez godzin� rozmawiała na przemian to z uczniami 
zgromadzonymi w jej domu, to z „kosmit�" przy słuchawce. 
Ogarni�ta była duchem apostolstwa tak dalece, �e nie chciała 
przepu�ci� �adnej okazji (Festinger i in., 1956). 

Czemu przypisa� tak nagł� zmian� w zachowaniu wyznawców? W ci�gu kilku 
godzin zmienili si� z pow�ci�gliwych i sekretnych stra�ników Słowa, w 
ekspansywnych i fanatycznych jego głosicieli. Dlaczego w dodatku wybrali tak 
nie sprzyjaj�cy moment na ten obrót o sto osiemdziesi�t stopni - kiedy to 
niespełnienie proroctwa wystawiło ich wiar� na �mieszno�� w oczach 
wszystkich, którzy jej nie podzielali? 

Przyczyna zmiany pojawiła si� w jakim� momencie „nocy potopu", kiedy to 
zacz�ło si� stawa� coraz bardziej jasne, �e proroctwo nie zostanie spełnione. To 
nie pocz�tkowa pewno�� swego skłoniła wyznawców do propagowania swej 
wiary; doprowadziło do tego dopiero wkradaj�ce si� w nich poczucie 
niepewno�ci. Uzmysłowienie sobie, �e skoro fałszywe okazały si� 
przepowiednie przybycia statku kosmicznego i zalania Ziemi przez potop, to 
równie fałszywa mo�e by� i reszta ich przekona�. Zgromadzonym w domu pani 
Keech perspektywa taka wyda� si� musiała przera�aj�ca. Za daleko ju� zaszli, 
po�wi�cili swoim przekonaniom zbyt wiele, by narazi� si� teraz na ich 
zniszczenie - wstyd, koszta ekonomiczne i �mieszno�� w oczach innych byłyby 
po prostu nie do zniesienia. Przemo�n� potrzeb� kurczowego trzymania si� swej 
wiary wyra�ały zreszt� ich własne wypowiedzi. Na przykład kobieta z trzyletnim 
dzieckiem mówiła: 

Musz� wierzy� w nadej�cie potopu dwudziestego pierwszego, bo 
wydałam wszystkie pieni�dze. Rzuciłam prac� i kurs 
komputerowy... Musz� w to wierzy�. 

Z kolei doktor Armstrong wyznał w cztery godziny po niedoszłym przybyciu 
kosmitów: 

Tyle ju� przeszedłem. Po�wi�ciłem prawie wszystko, co miałem. 
Przeci�łem wszystkie wi�zy, spaliłem za sob� wszystkie mosty. 
Obróciłem si� do �wiata plecami. Nie mog� pozwoli� sobie na 
w�tpliwo�ci. Musz� wierzy�, l nie ma dla mnie �adnej innej prawdy. 

Wyobra�my sobie �lep� uliczk�, w jakiej znale�li si� dr Armstrong i jego 
towarzysze nast�pnego ranka. Ich zaanga�owanie w now� wiar� było tak 
wielkie, �e �adna inna prawda nie wchodziła w ogóle w gr�. A jednak wiara ta 
została wła�nie bezlito�nie znokautowana przez fakty - �aden kosmita nie 
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wyl�dował, potop nie nast�pił, �adne z wyprorokowanych zdarze� nie 
nast�piło... Poniewa� jedyna mo�liwa do zaakceptowania prawda została 
podci�ta fizycznymi, namacalnymi dowodami, ludziom tym pozostała tylko 
jedna droga - zast�pi� dowody fizyczne dowodami społecznymi. Przestało dla 
nich by� wa�ne to, co namacalnie istnieje, wa�ne stało si� to, w co wierz� inni. 

W ten sposób mo�na wyja�ni� nieoczekiwan� przemian� sekretnych 
konspiratorów w �arliwych apostołów wszem i wobec głosz�cych swoj� prawd�, 
a tak�e do�� niezrozumiały moment, w którym przemiana ta nast�piła -dokładnie 
wtedy, gdy prawda ta została zaatakowana przez fakty. Nara�enie si� na 
publiczn� �mieszno�� i pogard� ze strony niewierz�cych stało si� bezwzgl�dn� 
konieczno�ci�, poniewa� pozyskanie nowych wyznawców stanowiło jedyn� 
nadziej� uzyskania nowych dowodów słuszno�ci własnych wierze�. Gdyby 
udało im si� rozprzestrzeni� Słowo, o�wieci� nie znaj�cych prawdy, przekona� 
niedowiarków i pozyska� w ten sposób nowych wyznawców, drogie im, cho� 
zagro�one przekonania stałyby si� przez to prawdziwsze, gdy� zasada 
społecznego dowodu słuszno�ci powiada: im wi�cej ludzi wierzy w jak�� ide�, 
tym bardziej prawdziwa wydaje si� ta idea jednostce. Zadanie grupy stało si� 
wi�c jasne — skoro obiektywnych faktów nie mo�na było zmieni�, nale�ało 
uzyska� cho�by dowody społeczne. Przekonaj innych, a sam zostaniesz 
przekonany . 

Przyczyna �mierci - niepewno�� 

Wszystkie, dyskutowane w tej ksi��ce narz�dzia wpływu społecznego, 
okazuj� si� w pewnych okoliczno�ciach skuteczniejsze ni� w innych. Aby zatem 
obroni� si� przed ich działaniem, dobrze jest pozna� warunki, w których 
najbardziej jeste�my nara�eni na ich skuteczno��. Podstawowy warunek 
obowi�zywania zasady społecznego dowodu sugeruj� dzieje grupy wyznawców 
z Chicago. To szeroko rozlewaj�ca si� niepewno�� zamieniła ich w 
poszukiwaczy nowych wyznawców. Ogólnie rzecz bior�c, najbardziej skłonni 
jeste�my uzna� działania innych za dowód słuszno�ci wtedy, gdy jeste�my 
niepewni swego, gdy sytuacja jest niejasna i dwuznaczna, gdy króluje 
niepewno�� (Tesser, Campbell i Mickler, 1983). 

* By� mo�e z powodu wielkiej desperacji, z jak� członkowie opisywanej grupy podeszli do 
tego zadania, nie udało im si� nigdy pozyska� ani jednego nawróconego. Dopiero wówczas, 
gdy zawiodły dowody nie tylko fizyczne, ale i społeczne, grupa uległa szybkiemu rozpadowi. 
W trzy tygodnie po niedoszłym potopie grupa poszła w całkowit� rozsypk�, a jej członkowie 
tylko sporadycznie si� z sob� kontaktowali. O ironio -jeszcze jedno proroctwo nie zostało 
potwierdzone, potop bowiem zamiast ocali� grup�, doprowadził do jej zagłady. 

Jednak nie wszystkie sekty głosz�ce koniec �wiata rozpadły si� w ten sposób. Je�eli udawało 
im si� pozyska� nowych wyznawców - a dzi�ki temu i dowody prawdziwo�ci głoszonych 
wierze� -udawało si� im tak�e przetrwa� i nie�le prosperowa�. Na przykład, kiedy rok 1533 
nie przyniósł ko�ca �wiata zapowiadanego przez holenderskich anabaptystów, rozwin�li oni 
niesłychanie intensywn� kampani� misyjn�, wkładaj�c w ni� bezprzykładn� ilo�� energii i 
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wysiłków. Niezwykle wymowny misjonarz, Jakob van Kampen, jednego tylko dnia ochrzcił 
100 nowych wyznawców. Wywołany kampani� misyjn� efekt kuli �nie�nej był tak wielki, �e 
anabapty�ci szybko przezwyci��yli nieprzychyln� wymow� fizycznych faktów, nawracaj�c 
dwie trzecie mieszka�ców holenderskich miast na swoj� wiar�. 

Przy rozwa�aniu ludzkich reakcji na niepewno�� łatwo jednak pomin�� 
pewien subtelny, cho� wa�ny fakt — inni tak�e poszukuj� dowodów 
społecznych. Szczególnie w sytuacjach wieloznacznych, niejasnych, skłonno�� 
ka�dej jednostki do przygl�dania si� temu, co czyni� inni, prowadzi do 
fascynuj�cego zjawiska nazwanego niewiedz� wielu (pluralistic ignorance). 
Dogł�bne zrozumienie tego zjawiska pomaga w wyja�nieniu do�� powszechnej 
w naszym kraju „znieczulicy społecznej" - sytuacji, w której całe grupy widzów 
czy przechodniów nie udzielaj� pomocy ludziom, którzy znajduj� si� w 
potrzebie. 

Klasycznym i szeroko komentowanym w dziennikarskich, politycznych i 
naukowych kr�gach przypadkiem takiej znieczulicy była historia zabójstwa 
mieszkanki Nowego Jorku, Catherine Genovese. Ta dwudziestokilkuletnia 
kobieta została zamordowana na własnej ulicy, pó�nym wieczorem, kiedy 
wracała z pracy. Morderstwo nigdy nie jest spraw� drobn�, jednak w mie�cie o 
takich rozmiarach i atmosferze jak Nowy Jork, podobny incydent zyskuje sobie 
nie wi�cej ni� niewielki kawałek strony New York Timesa. Historia Catherine 
Genovese umarłaby wi�c wraz z ni�, w marcu 1964 roku, gdyby nie pewna 
pomyłka. 

Tak si� zdarzyło, �e w tydzie� pó�niej redaktor Timesa, A. M. Rosenthal, 
spotkał si� na lunchu z komisarzem policji i wypytywał go o przypadki zabójstw 
w dzielnicy Queens. Poniewa� była to ta dzielnica miasta, w której została 
zamordowana Genovese, komisarz omyłkowo uznał, i� Rosenthal wypytuje go 
wła�nie o to morderstwo i wyjawił pewn� niepoj�t� okoliczno��, jaka temu 
przest�pstwu towarzyszyła. Okoliczno�� ta wstrz�sała ka�dym, kto j� poznał i 
komisarz nie był tu wyj�tkiem. Otó� �mier� Catherine Genovese nie była 
skutkiem cichego i potajemnego napadu, którego nikt nie zd��ył zauwa�y�. 
Przeciwnie. Napad był długotrwały, gło�ny i publiczny. Zabójca gonił ofiar� i 
dopadał j� trzykrotnie w ci�gu 35 minut, po�ród jej krzyków i wołania o pomoc, 
zanim jego nó� w ko�cu jej nie uciszył. I co zgoła niewiarygodne, wszystkiemu 
temu przygl�dało si� z zacisza okien swoich mieszka� 38 s�siadów ofiary. Nikt 
z s�siadów nie uczynił nawet tyle, by zadzwoni� po policj�. 

Rosenthal, do�wiadczony reporter, zdobywca nagrody Pulitzera, natychmiast 
wyczuł tu wart� opisania story i wysłał reportera w okolic�, w której popełniono 
morderstwo. Jego zadaniem było sporz�dzenie reporta�u na temat zachowania 
s�siadów nieszcz�snej Genovese. W ci�gu tygodnia New York Times 
opublikował na pierwszej stronie długi reporta�, który wzbudził liczne 
kontrowersje i dyskusje. Pocz�tkowe akapity reporta�u oddaj� cały jego ton: 

Przez ponad pół godziny 38 szanowanych i respektuj�cych prawo 
obywateli Queens przygl�dało si� zabójcy trzykrotnie atakuj�cemu i 
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zabijaj�cemu samotn� kobiet� na Kew Gardens. Dwukrotnie 
wystraszyły morderc� głosy i widok �wiatła zapalanego w oknach. 
Jednak za ka�dym razem powracał, odnajdywał rann� kobiet� i 
ponownie ranił j� no�em. Nikt nie zadzwonił na policj� w trakcie 
napadu, jedna osoba zatelefonowała, kiedy ofiara ju� nie �yła. 

Od czasu morderstwa min�ły ju� dwa tygodnie. Jednak zast�pca 
głównego inspektora, Frederick M. Lussen, dowodz�cy dzielnicow� 
policj� i maj�cy za sob� 25-letni� prac� w wydziale zabójstw, ci�gle 
jeszcze jest wstrz��ni�ty. Potrafi beznami�tnie wspomina� wiele 
przypadków morderstw, z jakimi zdarzyło mu si� osobi�cie zetkn��. 
Jednak przy wspomnieniu morderstwa na Kew Gardens nie jest w 
stanie zachowa� zimnej krwi. Nie dlatego, �e było to morderstwo, 
ale dlatego, �e „przyzwoici" ludzie nie byli w stanie zrobi� nawet 
tyle, by zadzwoni� po policj� (Ganzberg, 1964). 

Niemal ka�dy, kto zapoznał si� z t� histori�, był ni� równie wstrz��ni�ty, nie 
mog�c jej zrozumie�. Po szoku nast�piło niedowierzanie - policji, dziennikarzy, 
a potem i szerszej publiczno�ci. Jak to mo�liwe, �e 38 „przyzwoitych" ludzi nie 
podj�ło w tych warunkach jakiegokolwiek działania? Nikt nie mógł tego poj��, 
nie wył�czaj�c samych �wiadków morderstwa. „Nie mam poj�cia, jak do tego 
mogło doj��" — mówili. Niektórzy próbowali poda� jakie� niezbyt 
przekonywaj�ce wyja�nienie własnej bierno�ci, na przykład dwoje czy troje 
twierdziło, �e si� bali i nie chcieli „da� si� wci�gn��". Takie wyja�nienie nie 
wytrzymuje jednak krytyki - zwyczajny, anonimowy telefon na policj� mógł 
przecie� ocali� �ycie Catherine Genovese, nie nara�aj�c dzwoni�cego na 
jakiekolwiek konsekwencje. Bierno�ci �wiadków tego zdarzenia nie jest wi�c w 
stanie wyja�ni� ani strach, ani obawa przed komplikacjami. Nast�piło tu co� 
innego, cho� sami uczestnicy zdarzenia nie zdawali sobie sprawy z tego, co to 
było. 

Niezrozumiało�� nie jest jednak czym�, co przysparzałoby gazecie 
czytelników, a wi�c wszystkie gazety i inne media podkre�lały wci�� tylko jedno 
wyja�nienie, nosz�ce jakie� �lady prawdopodobie�stwa. �wiadkowie 
morderstwa, nie ró�ni�cy si� przecie� niczym szczególnym od nas samych, po 
prostu zlekcewa�yli całe wydarzenie, pozostali oboj�tni. Pod wpływem trudno�ci 
współczesnego �ycia, szczególnie w wielkich miastach, Amerykanie staj� si� 
narodem egoistycznym, ogarni�tym „znieczulic�" i oboj�tno�ci� na los 
współobywateli. 

Na poparcie tej interpretacji pojawia� si� zacz�ły opisy równie� innych 
przypadków apatii i oboj�tno�ci. Nie zabrakło tak�e w podobnym tonie 
utrzymanych komentarzy ró�nych „fotelowych" uczonych [a wi�c takich, którzy 
siedz� w fotelu i jedynie gł�boko my�l�, zamiast sprawdza� trafno�� swoich 
my�li w badaniach — przyp. tłum.], nale��cych do tego specyficznego gatunku 
„badaczy", których nigdy nic nie zdoła zadziwi� i na wszystko maj� gotow� 
odpowied� dla prasy. Wszyscy oni tak�e dostrzegali ogromne konsekwencje 
społeczne przypadku Genovese i wszyscy posługiwali si� słowem apatia, 

Strona 130 z 276Wywieranie wpływu na ludzi [Robert Cialdini]

2005-01-16file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Moje%20dokumenty\TEKST...



wyst�puj�cym tak�e, o dziwo, w nagłówku artykułu z Timesa. Ró�nili si� 
natomiast wyja�nieniami przyczyn owej apatii. Jeden przypisywał j� przemocy 
wylewaj�cej si� z telewizyjnych ekranów, inny - wypartej do pod�wiadomo�ci 
agresji, jednak wi�kszo�� snuła rozwa�ania nad „depersonalizacj�" �ycia w 
wielkim mie�cie, z jego „wyalienowaniem jednostki z grupy społecznej". Nawet 
Rosenthal, dziennikarz, który doprowadził do wydobycia całej tej historii na 
�wiatło dzienne i w ko�cu po�wi�cił jej cał� ksi��k�, podpisał si� pod t� teori� 
apatii wywołanej warunkami miejskiego �ycia. 

Nikt nie mo�e powiedzie�, dlaczego te 38 osób nie si�gn�ło po 
telefon podczas ataku na pani� Genovese, skoro one same nie s� 
w stanie tego powiedzie�. Przypuszcza� jednak mo�na, �e 
powodem była apatia charakterystyczna dla mieszka�ców wielkich 
miast. Gdy człowiek jest otoczony dosłownie milionami innych, 
ochrona przed ich ci�gł� obecno�ci� i wynikaj�cymi st�d 
dolegliwo�ciami staje si� niemal�e kwesti� psychicznego 
przetrwania. Jedyn� mo�liw� obron� staje si� ignorowanie 
obecno�ci innych. Zoboj�tnienie na s�siada i jego los jest 
wyuczonym odruchem �ycia w Nowym Jorku i innych wielkich 
miastach (A. M. Rosenthal, 1964). 

Morderstwo to - znane dzi�ki ksi��ce Rosenthala i wielu publikacjom 
prasowym, telewizyjnym, a nawet sztuce teatralnej osnutej na jego tle - 
przyci�gn�ło te� uwag� dwóch nowojorskich profesorów psychologii, Bibba 
Łatanego i Johna Darleya. Zanalizowali oni dost�pne relacje o tym wydarzeniu i 
-posiłkuj�c si� swoj� wiedz� z psychologii społecznej - sformułowali 
wyja�nienie z pozoru najbardziej nieprawdopodobne z mo�liwych. Trzydziestu 
o�miu �wiadków zdarzenia nie zareagowało na nie wła�nie dlatego, �e było ich 
a� tak wielu! 

Łatane i Darley przypuszczali, �e szans� udzielenia pomocy przez �wiadków 
jakiego� wypadku malej� wtedy, je�eli s� oni w towarzystwie innych �wiadków. 
Po pierwsze, z powodu rozproszenia odpowiedzialno�ci: je�eli mog�cych 
pomóc osób jest wiele, to zmniejsza si� osobista odpowiedzialno�� ka�dej z 
nich za udzielenie tej�e pomocy. „Mo�e kto� inny zadzwoni albo ju� to zrobił". 
Kiedy ka�dy my�li, �e pomocy udzieli kto inny, to w rezultacie nie udziela jej 
nikt. Powód drugi ma bardziej intryguj�cy charakter i wi��e si� z zasad� 
społecznego dowodu słuszno�ci oraz zjawiskiem niewiedzy wielu. Sytuacja 
wymagaj�ca udzielenia komu� pomocy wcale nie zawsze jest taka, na jak� 
wygl�da. Czy ten m��czyzna le��cy w alejce doznał ataku serca, czy raczej jest 
pijany? Czy rwetes za �cian� to napad wymagaj�cy zawezwania policji, czy 
raczej odgłosy mał�e�skiej kłótni, gdzie interwencja, tym bardziej policyjna, 
byłaby jak najbardziej niewskazana? Co wła�ciwie si� dzieje? W obliczu tego 
rodzaju niejasno�ci, naturalne jest poszukiwanie wskazówek w tym, co robi� 
inni. Obserwuj�c zachowanie innych mo�emy zorientowa� si�, czy dana sytuacja 
wymaga z naszej strony jakiej� interwencji, czy te� nie. 

Łatwo jednak zapomnie� o tym, �e inni równie� poszukuj� społecznych 
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dowodów. Poniewa� za� wszyscy mniej lub bardziej chcemy wygl�da� na 
ludzi zrównowa�onych i opanowanych, rozgl�damy si� jedynie ukradkowo, nie 
daj�c po sobie pozna� n�kaj�cej nas niepewno�ci. W konsekwencji, wszyscy 
wokół wygl�daj� na niezbyt poruszonych rozgrywaj�cym si� wydarzeniem. A 
zatem nie jest ono niczym nadzwyczajnym, �adna interwencja nie jest tu 
potrzebna - wnioskujemy w my�l reguły społecznego dowodu słuszno�ci. To 
wła�nie jest stan niewiedzy wielu, w którym „ka�dy z obecnych decyduje, �e 
skoro nikt inny si� nie przejmuje, to nie ma si� czym przejmowa�. W tym czasie 
niebezpiecze�stwo mo�e osi�gn�� rozmiary, przy których samotna jednostka - 
gdyby nie oboj�tno�� innych - zdecydowałaby si� interweniowa� (Łatane i 
Darley, 1968b)*. 

Podej�cie naukowe 

Fascynuj�c� konsekwencj� rozumowania Łatanego i Darleya jest to, �e 
poszukiwanie bezpiecze�stwa poprzez „zgubienie si� w tłumie" jest pomysłem 
całkowicie bł�dnym z punktu widzenia ofiary. Mo�e by� dokładnie na odwrót -
potrzebuj�c pomocy, łatwiej j� uzyskamy od pojedynczego �wiadka ni� od 
wi�kszej ich liczby. Darley, Łatane i ich współpracownicy przeprowadzili seri� 
systematycznych bada� nad tym zagadnieniem (por. Łatane i Nida, 1981), które 
dały zupełnie jednoznaczne wyniki. Rdzeniem u�ywanej przez nich metody było 
aran�owanie ró�nych nagłych, a wymagaj�cych interweniowania sytuacji, 
którym przygl�dała si� albo jedna osoba, albo wi�ksza ich liczba. Tym, co 
mierzono, była za� liczba przypadków, w których pomoc została udzielona. W 
pierwszym z tych bada� (Darley i Łatane, 1968) okazało si�, �e student dostaj�cy 
ataku padaczki w 85% przypadków otrzymywał pomoc ze strony samotnego 
obserwatora, cho� pomoc nadchodziła jedynie w 31% przypadków, gdy 
obserwatorów było a� pi�ciu. Zwa�ywszy, �e w pierwszym rodzaju warunków 
pomoc została udzielona prawie zawsze, trudno utrzymywa�, �e jeste�my 
społecze�stwem ogarni�tym znieczulic�. To obecno�� innych okazała si� 
oczywistym czynnikiem sprowadzaj�cym udzielanie pomocy do zawstydzaj�co 
małych rozmiarów. 

W innym eksperymencie poddano badaniu rol� społecznego dowodu 
słuszno�ci w wywoływaniu „apatii" �wiadków. W grupie �wiadków wydarzenia 
umieszczano podstawion� osob� wyuczon�, by w zachowywa� si� tak, jak gdyby 
nic si� nie stało. Na przykład w pewnym eksperymencie przeprowadzonym w 
Nowym Jorku (Łatane i Darley, 1968a) zaobserwowano, �e 75% samotnych 
�wiadków podejmowało interwencj�, gdy zobaczyło dym wydzielaj�cy si� spod 
drzwi s�siedniego pokoju. Gdy �wiadków było troje, interwencj� podejmowano 
jedynie w 38% przypadków. Liczba ta spadła do zaledwie 10%, kiedy w 
trzyosobowej grupie podstawiono dwie osoby poinstruowane, by zachowywa� 
si� ,jak gdyby nigdy nic". W podobnym badaniu przeprowadzonym w Toronto 
(A. S. Ross, 1971), 90% samotnych �wiadków podejmowało interwencj� wobec 
zaledwie 16% w sytuacji, kiedy z wła�ciwym badanym przebywały dwie bierne, 
podstawione osoby. 
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Tragiczne konsekwencje zjawiska niewiedzy wielu wyrazi�cie ilustruje nast�puj�cy komunikat 
agencji UPI z Chicago: 

Policja twierdzi, �e w jasny dzie� i w pobli�u jednej z najwi�kszych atrakcji turystycznych 
miasta została pobita i uduszona studentka. Nagie ciało Lee Alexis Wilson (lat 23) zostało 
odnalezione w pi�tek przez 12-latka, bawi�cego si� w krzakach w pobli�u Instytutu Sztuki. 
Policja uwa�a, �e w momencie ataku mogła ona sta� czy siedzie� przy fontannie na placu obok 
Instytutu. Napastnik zapewne zaci�gn�ł j� potem w krzaki. Wszystko wskazuje na to, �e została 
tam zgwałcona. Policja twierdzi, �e �wiadkami tego wydarzenia musiały by� tysi�ce 
przechodniów i �e pewien m��czyzna zeznał, �e około drugiej po południu słyszał jakie� krzyki, 
na które nie zareagował, poniewa� nikt nie zwracał na nie uwagi. 

 

Ofiara? 

Rysunek 4.3. W takich przypadkach jak ten, gdy potrzeba 
udzielenia pomocy innemu człowiekowi jest niejasna, pomoc 

rzadko bywa udzielana nawet tym, którzy jej rzeczywi�cie 
potrzebuj�. Zastanów si�, jak wpłyn�łoby na Ciebie zachowanie 

pierwszego przechodnia, gdyby� sam był drugim z nich. 

Po kilkunastu latach tego rodzaju bada� do�� dobrze ju� wiemy, kiedy ofierze 
wypadku zostanie udzielona pomoc. Po pierwsze, wbrew wszystkim 
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narzekaniom na znieczulic� współczesnego społecze�stwa wiemy, �e gdy 
�wiadkowie s� przekonani, i� maj� do czynienia z wypadkiem nagl�cym do 
udzielenia pomocy, pomoc ta jest bardzo cz�sto udzielana. Na przykład, w 
czterech odr�bnych eksperymentach wykonanych na Florydzie (R. D. Clark i 
Word, 1972, 1974) aran�owano sceny, w których potrzebna była pomoc 
konserwatorowi budynku. Gdy było jasne, �e konserwator jest ranny i wymaga 
pomocy, 100% uczestników udzieliło mu pomocy w dwóch badaniach. Nawet 
kiedy groziło to - w dwóch innych eksperymentach - pora�eniem pr�dem, 
odsetek pomagaj�cych spadł jedynie nieznacznie - do 90%. Przy tym ta ogromna 
cz�sto�� udzielania pomocy wyst�powała niezale�nie od liczby �wiadków 
krytycznego wypadku. 

Cz�sto�� pomagania ulega natomiast radykalnemu spadkowi, kiedy -jak to 
cz�sto w �yciu bywa - �wiadkowie wcale nie maj� pewno�ci, �e sytuacja 
wymaga interwencji. W takich warunkach wi�ksza jest szansa uzyskania pomocy 
od pojedynczego �wiadka, ni� od wielu osób równocze�nie obecnych przy tym 
zdarzeniu, szczególnie je�li nie znaj� si� one nawzajem (Łatane i Rodin, 1969). 
Wygl�da na to, �e zjawisko niewiedzy wielu najsilniej wyst�puje w�ród 
nieznajomych. Poniewa� w warunkach publicznych pragniemy wygl�da� na 
osoby opanowane i pełne gracji, a przy tym nie znamy reakcji obcych nam ludzi, 
nie potrafimy poprawnie odczyta� słabych oznak ich zaniepokojenia i 
zareagowa� na dan� sytuacj� jako na wypadek, w którym ofierze nale�y udzieli� 
pomocy. Wypadek nie zostaje wiec zinterpretowany jako wypadek i ofiara cierpi 
nadal. 

Wnikliwsze spojrzenie na wyniki ujawnia pewne pouczaj�ce zale�no�ci. 
Wszystkie warunki, obni�aj�ce szans� udzielenia ofierze pomocy przez 
�wiadków jakiego� krytycznego zdarzenia, bardziej s� charakterystyczne dla 
�rodowiska miejskiego ni� wiejskiego: 

1. Miasta s� miejscami hała�liwszymi, rozpraszaj�cymi uwag� i 
podlegaj�cymi szybkim zmianom, co powoduje mniejsz� pewno�� przy 
okre�laniu natury zachodz�cych w nich wydarze�. 

2. Du�a liczba ludno�ci w mie�cie zwi�ksza prawdopodobie�stwo, �e 
ka�demu zdarzeniu przygl�da si� wielu �wiadków równocze�nie. 

3. Mieszka�cy miast znaj� znacznie mniejszy ułamek swoich 
współmieszka�ców, a wi�c wi�ksze jest prawdopodobie�stwo, �e �wiadkowie 
dowolnego wypadków b�d� dla siebie nawzajem osobami obcymi. 

Wszystkie te cechy �rodowiska wielkomiejskiego odpowiadaj� wykrytym w 
badaniach czynnikom, pomniejszaj�cym szans� udzielenia pomocy człowiekowi, 
który nagle znalazł si� w potrzebie. Cz�sto wyst�puj�c� w miastach bierno�� 
wobec cudzych nieszcz��� mo�na wi�c przekonywaj�co wyja�ni� bez 
odwoływania si� do takich poj��, jak „depersonalizacja" czy „alienacja". 

Co robi�, gdy ju� jeste� ofiar� 
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Wyja�nianie bierno�ci mieszka�ców miast w mniej „alarmistycznych" 
kategoriach nie zmienia jednak faktu cz�stego jej wyst�powania. Co wi�cej, w 
miastach przebywa coraz wi�cej ludzi - według ocen demografów, za dziesi�� lat 
mieszka� w nich b�dzie połowa ludzi naszej planety (Newland, 1980). 
Konieczno�� zwalczania postawy bierno�ci wobec cudzego nieszcz��cia jest 
wi�c du�a i b�dzie coraz wi�ksza. Tak si� jednak szcz��liwe składa, �e 
wynikaj�ce z bada� psychologicznych nowe zrozumienie przyczyn owej „apatii" 
stwarza pewn� nadziej� na poradzenie sobie z tym problemem. Wyposa�ona w t� 
wiedz� ofiara ma bowiem znacznie wi�ksz� szans� nakłonienia �wiadków do 
udzielenia jej pomocy. Najwa�niejsze, to zda� sobie spraw�, �e �wiadkowie 
pozostaj� bierni nie z powodu swej niemoralno�ci, ale wskutek niepewno�ci, czy 
ich pomoc jest potrzebna i czy to wła�nie oni s� za ni� odpowiedzialni. Kiedy 
bowiem ludzie �wiadomi s� faktu, �e dzieje si� nieszcz��cie i �e to na nich 
spoczywa odpowiedzialno�� za interwencj�, niemal wszyscy ofierze pomagaj�! 

Zdawszy sobie spraw� z tego, �e prawdziwym wrogiem jest niepewno��, 
ofiara mo�e zapewni� sobie cudz� pomoc po prostu niepewno�� t� usuwaj�c. 
Wyobra� sobie na przykład, �e sp�dziłe� niedzielne popołudnie przysłuchuj�c si� 
koncertowi w parku. Gdy po sko�czonym koncercie ludzie zaczynaj� wychodzi� 
zauwa�asz, �e jedno z ramion jako� dziwnie Ci �cierpło. Pocz�tkowo s�dzisz, �e 
to nic powa�nego. Jednak podczas drogi na odległy parking czujesz, �e ten 
dziwaczny niedowład rozlewa si� wzdłu� całej r�ki i przenosi si� na jedn� stron� 
twarzy. Zdezorientowany, decydujesz si� przysi�c na chwil� pod drzewem. 
Wkrótce zdajesz sobie spraw�, �e to jednak co� bardzo powa�nego. Zmiana 
pozycji na siedz�c� nie pomogła, w istocie twoja kontrola nad własnymi 
członkami jeszcze si� pogorszyła i zaczynasz mie� trudno�ci nawet z ruszaniem 
ustami przy mówieniu. Chcesz co� powiedzie�, ale nie mo�esz. Przez głow� 
przebiega Ci przera�aj�ca my�l: „Bo�e, mam chyba wylew!" Przechodz�ce 
grupki ludzi nie zwracaj� na ciebie uwagi. Ci, którzy zauwa�aj�, jak opierasz si� 
o drzewo z dziwnym wyrazem twarzy sprawdzaj�, jak na to reaguj� inni wokół 
nich. Poniewa� inni zachowuj� si� tak, jakby Ciebie nie było, robi� to samo w 
przekonaniu, �e nie dzieje si� nic złego. 

Znajduj�c si� w takich opałach, co mógłby� zrobi�, aby zwi�kszy� szans�, �e 
kto� Ci jednak pomo�e i to jak najszybciej, bo czas wyra�nie działa na Twoj� 
niekorzy��? Je�eli do ko�ca stracisz panowanie nad własnym j�zykiem, zanim 
zawezwiesz pomoc, Twoje szans� na jej uzyskanie drastycznie zmalej�. Trzeba 
wi�c natychmiast wzywa� pomocy. W jaki sposób? J�ki, krzyki mog� nie 
wystarczy�, bo chocia� przyci�gn� do Ciebie uwag�, to nie przeka�� 
przechodniom informacji, o co wła�ciwie chodzi. 

Skoro same krzyki nie wystarczaj�, mo�e powiniene� by� bardziej precyzyjny 
- jasno poprosi� o pomoc. Nie mo�esz pozwoli� na to, aby przechodnie pozostali 
przy swoim przekonaniu, �e nic gro�nego si� nie dzieje. Zawołaj: „Na pomoc!" i 
nie przejmuj si� wywołanym zamieszaniem. Zawstydzenie jest w tej chwili 
Twoim wrogiem — je�eli my�lisz, �e masz wylew, to nie mo�esz sobie pozwoli� 
na zastanawianie si�, czy nie robisz za wiele zamieszania. By� mo�e wybierasz 
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mi�dzy chwilowym zaambarasowaniem a parali�em do ko�ca �ycia! 
Jednak nawet wyra�ne wołanie o pomoc nie jest taktyk� najbardziej 

skuteczn�. Cho� nie pozostawia �wiadkom w�tpliwo�ci, �e maj� do czynienia z 
jakim� wypadkiem, nie usuwa innych w�tpliwo�ci, jakie mog� ich trapi�. Jaki 
rodzaj pomocy jest potrzebny? Czy to ja mam jej udzieli�, czy kto� lepiej do tego 
kwalifikowany? Czy kto� ju� si� zwrócił o profesjonaln� pomoc, czy ja to mam 
zrobi�? Podczas gdy przechodnie, przygl�daj�c si� Tobie zmagaj� si� z takimi 
problemami, bezpowrotnie ucieka czas, by� mo�e niezb�dny dla Twojego 
przetrwania. 

Wyra�nie wi�c wida�, �e jako ofiara powiniene� uczyni� co� wi�cej, ni� tylko 
zawoła� o pomoc, powiniene� tak�e rozwia� w�tpliwo�ci co do tego, kto i w jaki 
sposób powinien pomocy udzieli�. Jaka jest najskuteczniejsza droga do tego 
celu? 

Wielu wezwano, lecz tylko jeden powinien by� wybrany 

Na podstawie dyskutowanych dot�d wyników bada� radziłbym wskaza� 
konkretn� osob� z tłumu - patrz�c jej w oczy zawołaj: „Pan w niebieskiej 
marynarce! Prosz�, niech pan wezwie karetk�, potrzebuj� pomocy!" To krótkie 
zdanie rozwieje wszelkie w�tpliwo�ci opó�niaj�ce pomoc i wyra�nie ustawi 
konkretn� osob� w roli pomagaj�cego. Osoba ta b�dzie wiedzie�, jaka pomoc 
jest potrzebna i �e udzieli� ma jej wła�nie ona, a nie kto� inny. Wszystkie 
naukowe dane sugeruj�, �e skutkiem tego prostego zabiegu b�dzie szybka i 
skuteczna pomoc. 

Tak wi�c ogólnie rzecz bior�c, najlepsz� Twoj� strategi� jako ofiary jest 
usuni�cie niepewno�ci otaczaj�cych Ci� �wiadków co do Twojego stanu i ich 
odpowiedzialno�ci. Winiene� by� w swej pro�bie tak precyzyjny, jak to tylko 
mo�liwe. Nie pozwól �wiadkom zdarzenia na wyci�ganie własnych wniosków, 
zwłaszcza w tłumie, poniewa� reguła społecznego dowodu i zjawisko niewiedzy 
wielu mo�e doprowadzi� ich do zdefiniowania twojej sytuacji jako nie 
wymagaj�cej ich działania. Z wszystkich opisywanych w tej ksi��ce technik 
nakłaniania innych do uległo�ci, ta wła�nie najbardziej warta jest zapami�tania. 
W ko�cu, nieskuteczno�� Twojej pro�by w razie jakiego� wypadku mo�e 
doprowadzi� do Twojej zguby! 

Niedawno miałem okazj� uzyska� na ten temat informacje z pierwszej r�ki. 
Zdarzył mi si� do�� powa�ny wypadek samochodowy. I ja, i drugi kierowca 
ponie�li�my wyra�ne obra�enia - on le�ał nieprzytomny na kierownicy swojego 
samochodu, ja, zakrwawiony i na chwiejnych nogach, byłem w stanie wyj�� ze 
swego. Wypadek zdarzył si� na �rodku skrzy�owania, w zasi�gu wzroku wielu 
kierowców, którzy zatrzymali si� na �wiatłach. Gdy kl�czałem obok swego 
samochodu, �wiatła zmieniły si� i samochody pocz�ły z wolna rusza� ze 
skrzy�owania - kierowcy co prawda przygl�dali si� nam, ale �aden si� nie 
zatrzymał. 

Pami�tam swoj� my�l „O nie, tylko nie to! Wszystko tak jak w badaniach, 
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wszyscy przemykaj� obok". Jednak maj�c to szcz��cie, �e o badaniach tych 
troch� si� naczytałem, wiedziałem, co zrobi�. Prostuj�c si�, aby by� lepiej 
widzianym, wskazałem palcem na jeden z mijaj�cych mnie wolno samochodów: 
„Prosz�, niech pan zadzwoni po policj�" i wci�� wskazuj�c palcem, poprosiłem 
dwoje nast�pnych kierowców: „Prosz� si� zatrzyma�, potrzebujemy pomocy!" 
Ludzie ci zareagowali bez wahania. Natychmiast wezwali karetk� i policj�, 
wytarli krew z mojej twarzy, podło�yli mi pod głow� jak�� marynark�, 
zaproponowali, �e zeznawa� b�d� jako �wiadkowie wypadku, a jeden z nich 
chciał nawet podwie�� mnie do najbli�szego szpitala. 

Pomoc ta okazała si� nie tylko natychmiastowa i skuteczna, ale równie� 
zara�liwa. Gdy kierowcy z przeciwnego kierunku jazdy zobaczyli, �e kto� 
udziela mi pomocy, sami zatrzymali si� udzielaj�c pomocy drugiej ofierze 
wypadku. Reguła dowodu społecznego zacz�ła wi�c teraz pracowa� na nasz� 
korzy��. Problem polegał na wywołaniu efektu �nie�nej kuli tocz�cej si� w 
kierunku udzielania pomocy. Gdy ju� udało si� to osi�gn��, mogłem si� 
zrelaksowa� na tyle, na ile było to mo�liwe w tej sytuacji i pozwoli�, by 
autentyczna troska nieznajomych �wiadków i automatyzm reguły dowodu 
społecznego doko�czyły dzieła. 

...Róbcie wszystko to, co ja 

Twierdziłem nieco wcze�niej, �e podobnie jak inne narz�dzia wpływu, reguła 
dowodu społecznego w pewnych warunkach działa silniej, w innych - słabiej. 
Jeden z takich warunków — niepewno�� -ju� omówili�my. Niew�tpliwie ludzie 
nie maj�cy pewno�ci, co si� dzieje, poszukiwa� b�d� wskazówek w działaniu 
innych. Warunek drugi to podobie�stwo. Eeguła dowodu społecznego z wi�ksz� 
moc� działa wtedy, gdy obserwujemy zachowanie ludzi podobnych do nas 
samych (Festinger, 1954). To zachowanie takich ludzi dostarcza nam najbardziej 
przekonywaj�cych wskazówek, jakie nasze własne zachowanie byłoby 
poprawne. Bardziej skłonni jeste�my pod��a� za działaniami osób podobnych do 
nas samych, ni� niepodobnych. 

My�l�, �e to jest wła�nie powodem, dla którego w reklamach ró�nych 
produktów coraz cz��ciej napotykamy pochlebne o nich �wiadectwa 
zwyczajnych ludzi. Poniewa� wi�kszo�� ludzi to ludzie „zwyczajni", oni wła�nie 
stanowi� przewa�aj�c� cz��� potencjalnych nabywców niemal�e ka�dego 
produktu. Dobrze o tym wiedz� firmy reklamowe, st�d te� wi�kszo�� produktów 
- od higienicznych podpasek, po pokarm dla kotów - wychwalana jest przez 
najzwyczajniejszych ludzi pod sło�cem. 

Bardziej przekonywaj�ce dowody na rol� podobie�stwa w na�ladowaniu 
zachowa� innych pochodz� z bada� psychologicznych. Szczególnie zr�czn� 
ilustracj� tego zjawiska jest do�wiadczenie przeprowadzone przez badaczy z 
Columbia University (Hornstein, Fisch i Holmes, 1968), którzy umieszczali 
„zagubione" portfele w ró�nych miejscach Manhattanu i obserwowali, co z nimi 
uczyni� znalazcy. Ka�dy portfel zawierał 2 dolary w gotówce, czek na 26,30$ 
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oraz ró�ne dokumenty zawieraj�ce nazwisko i adres „wła�ciciela". Zawierał 
te� list do wła�ciciela napisany przez rzekomego pierwszego „znalazc�", dzi�ki 
któremu stawało si� jasne, �e obecny znalazca jest ju� drugim znalazc� 
rzeczonego portfela. Ów pierwszy „znalazca" pisał, �e cieszy si� z tego, i� mo�e 
wła�cicielowi odesła� jego zgub�. 

Dla ka�dego, rzeczywistego znalazcy jasne było, �e natkn�ł si� na powtórnie 
zgubiony portfel, tym bardziej, �e portfel był ju� w kopercie opatrzonej 
znaczkiem i adresem wła�ciciela. Badaczy interesowało, jak wielu znalazców 
Pójdzie w �lady „pierwszego" i ode�le portfel wła�cicielowi, w zale�no�ci od 
tego, kim był ów pierwszy znalazca St�d te� w jednej wersji listu był on pisany 
poprawn� angielszczyzn�, a jego autor wygl�dał na przeci�tnego Amerykanina, 
w drugiej za� wersji list pisany był angielszczyzn� łaman�, a jego autor 
przedstawiał si� jako niedawno przybyły do Stanów cudzoziemiec. Innymi 
słowy, pierwszy znalazca był albo podobny, albo niepodobny do przeci�tnego 
Amerykanina. 

Badanie to jednoznacznie wykazało rol� podobie�stwa we wzbudzaniu 
na�ladowczych zachowa�. Podczas gdy w wersji „przeci�tnego znalazcy" a� 
70% rzeczywistych znalazców szło w jego �lady i odsyłało portfel wła�cicielowi, 
w wersji znalazcy nietypowego post�piło tak jedynie 33% znalazców 
rzeczywistych. Wskazuje to na istotne ograniczenie reguły dowodu 
społecznego. Wskazówek co do poprawno�ci naszego własnego 
post�powania szczególnie poszukujemy w zachowaniu ludzi, których 
widzimy jako podobnych do nas samych. 

Tendencja ta wyst�puje nie tylko u dorosłych, ale i u dzieci. Stwierdzono na 
przykład, �e szkolne programy zwalczania palenia przez uczniów przynosz� 
trwałe efekty jedynie wtedy, kiedy w roli instruktorów wyst�puj� liderzy-
rówie�nicy uczniów, dla których programy te s� przeznaczone (Murray i in., 
1984). W innych badaniach stwierdzono, �e spadek l�ku przed dentyst� pod 
wpływem filmu obrazuj�cego niel�kowe zachowanie modelowego dziecka 
wyst�pował głównie u widzów w wieku zbli�onym do wieku modelowego 
dziecka (Melamed i in., 1978). Osobi�cie �ałuj�, �e nie znałem wyników tego 
badania, kiedy na kilka lat przed jego publikacj� próbowałem usun�� inny rodzaj 
l�ku u mojego własnego syna, Krzysia. 

Mieszkam w Arizonie, gdzie jest wiele basenów k�pielowych. Ma to obok 
zalet i niedobry skutek - corocznie spora liczba małych dzieci topi si� w 
pozbawionych dozoru basenach. Dlatego postanowiłem, �e Krzy� musi si� 
wcze�nie nauczy� pływa�. Problem polegał nie na tym, �e mały bał si� wody, 
przeciwnie, uwielbiał j� - ale pod warunkiem, �e siedział w swoim 
nadmuchiwanym basenie z plastiku. I za �adne skarby nie chciał z niego wyj�� 
do du�ego basenu -jakbym go nie prosił, błagał, groził czy próbował wy�mia�. 
Wynaj�łem nawet jednego ze swoich studentów, który był instruktorem 
pływania, ale i jemu nie udało si� przekona� Krzysia, by cho� spróbował wyj�� 
ze swojego nadmuchiwanego baseniku. 

Niedługo po epizodzie ze studentem-instruktorem, Krzy� brał udział w 
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całodniowych „obozach" oferuj�cych maluchom — w�ród innych atrakcji - 
tak�e i mo�liwo�� zabawy w wielkim basenie, który mój syn skrupulatnie 
obchodził szerokim łukiem. Kiedy jednego dnia przyjechałem, by go zabra� do 
domu, usta otworzyły mi si� z wra�enia na widok Krzysia nabieraj�cego rozp�du 
i skacz�cego w najgł�bsz� cz��� basenu. Spanikowany pocz�łem �ci�ga� buty, 
by skoczy� mu na pomoc, gdy zobaczyłem, �e wynurzył si� z wody i spokojnie 
podpłyn�ł do brzegu. Z butami w r�ku podbiegłem do niego. 

„Krzysiu, ty umiesz pływa�!" krzykn�łem w podnieceniu. „Ty pływasz!" 
,A, tak" odpowiedział niedbale. „Dzisiaj si� nauczyłem". 
„To wspaniale, wspaniale!" entuzjazmowałem si�. „Ale jak to si� stało, �e nie 

potrzebujesz ju� swojego nadmuchiwanego basenu?" 
Krzy�, nieco zaambarasowany widokiem ojca mocz�cego skarpetki w kału�y i 

wymachuj�cego trzymanymi w r�ku butami, wyja�nił spokojnie: 
„Ja mam trzy lata. Tomek ma te� trzy lata i potrafi pływa� bez dmuchanego 

basenu. To znaczy, �e i ja mog�". 
Miałem ochot� uszczypn�� si� ze zło�ci. Oczywi�cie, �e to mały Tomek, a nie 

180-centymetrowego wzrostu student okazał si� osob�, do której Krzy� zwrócił 
si� po wskazówki na temat tego, co on sam mo�e i powinien robi�! Gdybym 
troch� pomy�lał, sam mógłbym wpa�� na przykład Tomka i zaoszcz�dzi� sobie 
ze dwa miesi�ce frustracji. Wystarczyło zauwa�y�, �e Tomek umie pływa�, a 
potem poprosi� jego rodziców, aby pozwolili chłopcom wspólnie si� pobawi� w 
naszym basenie przez jedno popołudnie. My�l�, �e nadmuchiwany basenik 
Krzysia poszedłby w k�t jeszcze tego samego dnia. 

�mier� z małpowania 

Ka�dy czynnik, nakłaniaj�cy 70% nowojorczyków do oddawania 
znalezionego portfela wraz z cał� zawarto�ci� zasługuje z pewno�ci� na uwag�. 
A jednak wyniki tego badania s� jedynie słab� sugesti� ogromnego wpływu, jaki 
wywiera na nas post�powanie tych, którzy s� nam podobni. Istniej� jednak i 
znacznie silniejsze przypadki tego wpływu. Dla mnie najbardziej uderzaj�ce s� 
pewne z pozoru bezsensowne dane statystyczne: po ka�dym samobójstwie 
jakiego� sławnego człowieka, w alarmuj�cym tempie nasila si� liczba 
spadaj�cych z nieba samolotów — i prywatnych, i stanowi�cych własno�� linii 
lotniczych. Wykazano na przykład, �e bezpo�rednio po niektórych 
samobójstwach szeroko omawianych w prasie, liczba ofiar wzrasta o 1000% ! 
(Phillips, 1979). I jeszcze bardziej alarmuj�ca wiadomo��: wzrost wypadków nie 
ogranicza si� do samolotów. Po „sławnym" samobójstwie wzrasta te� liczba 
wypadków samochodowych (Phillips, 1980). Dlaczego? 

Jedno mo�liwe wyja�nienie nasuwa si� natychmiast - te same warunki 
społeczne, które jednych nakłaniaj� do samobójstwa, prowadz� te� do 
przypadkowej �mierci innych. Powiedzmy, �e pewne osoby (o skłonno�ciach 
samobójczych) mog� reagowa� samobójstwem na stresuj�ce wydarzenia 
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społeczne, jak trudno�ci gospodarcze, wzrost przest�pczo�ci czy wzrost napi�� 
mi�dzynarodowych. Inni mog� na te wydarzenia zareagowa� inaczej - stawa� si� 
nerwowi, niecierpliwi, gniewni i nieuwa�ni. Je�eli takie jednostki si�d� za 
kierownic� samochodu czy przy dr��ku sterowniczym samolotu, pojazdy staj� 
si� mniej bezpieczne i w rezultacie obserwujemy gwałtowny wzrost liczby 
wypadków. 

W my�l tego wyja�nienia, zwi�zek pomi�dzy wzrostem samobójstw i 
wzrostem przypadkowych �mierci wynika� miałby z faktu, �e jedne i drugie 
wywołane s� tymi samymi czynnikami. Jednak inne dane statystyczne 
przekonuj�, �e wyja�nienie to nie jest trafne: liczba wypadków ro�nie jedynie w 
tych regionach, w których dane samobójstwo zostało szeroko nagło�nione. W 
innych regionach o podobnych cechach społeczno-gospodarczych, w których 
jednak prasa danego samobójstwa nie nagła�niała, nie nast�puje podobny wzrost 
liczby wypadków. Co wi�cej, wzrost liczby wypadków jest tym wi�kszy, im 
wi�cej w danym regionie uwagi po�wi�ciły mass media na omawianie jakiego� 
samobójstwa, Tak wi�c to nie wspólne dla samobójstw i wypadków przyczyny 
s� odpowiedzialne za ich statystyczny zwi�zek. To informacje prasowe o 
samobójstwach wywołuj� wzrost �miertelnych wypadków samochodowych i 
samolotowych. 
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Nonkonformizm młodzie�y 

Rysunek 4.4. Zwykle uwa�amy nastolatków za niezale�nych i 
buntowniczych. Jednak warto zda� sobie spraw� z tego, �e 
dotyczy to najcz��ciej jedynie ich stosunku do własnych 
rodziców. Po�ród sobie podobnych, powszechnie ulegaj� 

społecznym dowodom słuszno�ci. 

Inne wyja�nienie odwołuje si� do poj�cia �ałoby. Poniewa� samobójstwa z 
pierwszych stron gazet to samobójstwa osób sławnych, szanowanych i 
lubianych, ich �mier� mo�e wprowadza� niektórych ludzi w przygn�bienie. 
Przej�ci samobójstwem, ludzie ci staj� si� nieuwa�ni i nieostro�ni, co prowadzi 
do wzrostu liczby powodowanych przez nich wypadków. Wyja�nienie to 
zadowalaj�co tłumaczy, dlaczego liczba wypadków wzrasta po publikacjach na 
temat „sławnego" samobójstwa i to tym bardziej, im silniej samobójstwo jest 
nagła�niane. Jednak jest ono bezradne wobec jeszcze innego zadziwiaj�cego 
faktu - oto nagła�nianie przez pras� samobójstw, gdzie jedyn� ofiar� był 
samobójca, prowadzi do wzrostu liczby samotnych wypadków, podczas gdy 
publikacje na temat samobójstwa poprzedzonego morderstwem prowadz� do 
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wzrostu liczby wypadków „zbiorowych", tj. takich, w których ginie wi�cej ni� 
jedna osoba. 

Wpływ publikowanych w prasie historii o samobójstwach na wypadki 
samochodowe i samolotowe jest wi�c zdumiewaj�co specyficzny i nie mo�na 
tego wyja�ni� ani w kategoriach podobnych warunków społecznych 
(wywołuj�cych i samobójstwa, i wypadki), ani w kategoriach �ałoby po sławnej 
osobie. Jakie wi�c mo�na znale�� wytłumaczenie dla tych zadziwiaj�cych 
prawidłowo�ci? Człowiekiem, który sformułował przekonywaj�ce wyja�nienie, 
jest David Phillips (socjolog z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego), 
który nazwał je efektem Wertera. 

Werter, to oczywi�cie samobójczy bohater „Cierpie� młodego Wertera" 
autorstwa klasyka romantyzmu, Johanna von Goethego. Powie�� Goethego nie 
tylko przyniosła autorowi natychmiastow� sław�, ale równie� spowodowała fal� 
samobójstw w Europie - tak wyra�n�, �e władze niektórych krajów zakazały jej 
publikowania. 

W swoich własnych pracach Philips (1974) przeniósł efekt Wertera w czasy 
współczesne. Wykrył, �e po ka�dym samobójstwie przedostaj�cym si� na 
pierwsze strony gazet, gwałtownie ro�nie liczba samobójstw dokonywanych w 
tych regionach, w których samobójstwo owo zostało silnie nagło�nione w mass 
mediach. Phillips tłumaczy to zjawisko w ten sposób, �e niektórzy znajduj�cy si� 
w kłopotach ludzie postanawiaj� „pozby� si�" kłopotów przez samobójstwo. To 
na�ladowanie samobójstw jest kra�cowym przykładem oddziaływania reguły 
dowodu społecznego - pod wpływem przykładu samobójstwa sławnej osoby, 
ludzie mog� doj�� do wniosku, �e jest ono „wła�ciwym" post�pkiem i w ich 
własnym przypadku. 

Dowody Phillipsa na współczesny efekt Wertera pochodz� z analizy statystyki 
ameryka�skich samobójstw w latach 1947-1968. Statystyki te pokazuj�, �e — 
�rednio rzecz bior�c — liczba samobójstw ro�nie o 58 przypadków w ci�gu 
dwóch miesi�cy, nast�puj�cych po ka�dym samobójstwie z pierwszych stron 
gazet (w stosunku do zwykłej liczby samobójstw w takim dwumiesi�cznym 
okresie). W pewnym wi�c sensie, nagło�nienie samobójstwa w prasie zabija 
przeci�tnie 58 osób, które �yłyby dalej, gdyby nie przeczytały takiej informacji. 
Phillips wykazał te�, �e wzrost liczby samobójstw wyst�puje głównie w tych 
regionach kraju, w których „modelowe" samobójstwo zostało mocno 
nagło�nione oraz �e wzrost tej liczby jest tym wi�kszy, im bardziej „modelowe" 
samobójstwo nagła�niano. 

Prawidłowo�ci zwi�zane z efektem Wertera podobne s� do poprzednio 
omówionych prawidłowo�ci rz�dz�cych wypadkami samochodowymi i 
samolotowymi i podobie�stwo to nie uszło, rzecz jasna, uwadze Phillipsa. 
Twierdzi on, �e w obu przypadkach mamy do czynienia w istocie z t� sam� 
spraw� - na�ladowcz� �mierci� samobójcz�. Dowiaduj�c si� o cudzym 
samobójstwie, niepokoj�co du�a liczba ludzi stwierdza, �e tak�e w ich własnej 
sytuacji jest to wła�ciwy sposób post�powania. I po prostu równie� popełnia 
samobójstwo. 
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Wahania liczby samobójstw przed i po 

samobójstwie sławnej osoby 

Rysunek 4.5. Dane te ujawniaj� pewien wa�ny problem 
etyczny. Nagła�niane w mass mediach samobójstwa sławnych 
ludzi prowadz� do nadwy�ki samobójstw - po pocz�tkowym 

wzro�cie liczba samobójstw nie jest kompensowana 
pó�niejszym ich „niedoborem", lecz spada do zwykle 

obserwowanego poziomu. Powinno to da� wiele do my�lenia 
redaktorom gazet i innym poszukiwaczom sensacji, czyni�c 
bowiem sensacj� z samobójstwa sławnej osoby, wywołuj� 

wzrost liczby samobójstw w�ród swoich czytelników. Nowsze 
badania pokazuj�, �e prawidłowo�� ta dotyczy nie tylko gazet, 
ale i telewizji. Przekazy telewizyjne pokazuj�ce samobójstwo - 

w postaci wiadomo�ci, reporta�u, a nawet filmowej fikcji - 
wywołuj� wzrost liczby samobójstw w�ród widzów, szczególnie 

w�ród skłonnych do na�ladownictwa nastolatków (Bol-len i 
Phillips, 1982; Gould i Shaffer, 1986; Phillips i Cartensen, 

1986, 1988; Schmidtke i Hafner, 1988). 

Inni zabijaj� siebie w sposób wygl�daj�cy nie na samobójstwo, lecz na 
wypadek. Post�puj� tak z ró�nych powodów - chc� ochroni� własn� reputacj�, 
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zaoszcz�dzi� rodzinie bólu i wstydu czy umo�liwi� jej uzyskanie wypłat z 
tytułu ubezpieczenia. Finguj� wypadki,1 co w przypadku samolotów czy 
samochodów uczyni� mo�na na wiele ró�nych, a� nazbyt dobrze znanych 
sposobów. Pilot linii lotniczych pikuje w dół podczas manewru wznoszenia si� 
samolotu lub z nie wyja�nionych przyczyn l�duje na pasie, który wie�a kontrolna 
wyra�nie okre�liła jako zaj�ty. Pilot prywatnego samolotu w niezrozumiały 
sposób zderza si� z inn� maszyn�. Kierowca nagle skierowuje samochód w 
drzewo lub nadje�d�aj�cy z naprzeciwka pojazd. Pasa�er samochodu czy 
samolotu unieszkodliwia kierowc� czy pilota wywołuj�c �mierteln� w skutkach 
katastrof� wszystkich obecnych. Alarmuj�cy wzrost liczby „przypadkowych" 
katastrof po ka�dym samobójstwie z pierwszych stron gazet jest wi�c - zdaniem 
Phillipsa -ukrytym przypadkiem efektu Wertera. 

Wyja�nienie Phillipsa wydaje mi si� bardzo przekonywaj�ce. Po pierwsze, 
tłumaczy za jednym zamachem wszystkie znane nam fakty. Je�eli wypadki te 
istotnie s� zakamuflowanymi samobójstwami, to staje si� zrozumiałe, dlaczego 
ich liczba ro�nie i to szczególnie w tych rejonach i przypadkach, gdzie sławne 
samobójstwo było mocno nagło�nione w prasie. Zrozumiałe staje si� nawet to, �e 
„czyste" samobójstwa owocuj� wzrostem wypadków indywidualnych, podczas 
gdy samobójstwa z morderstwami - wzrostem katastrof zbiorowych. Kluczem do 
tych z pozoru bezsensownych zale�no�ci jest na�ladownictwo. 

Wyja�nienie Phillipsa jest przekonuj�ce jeszcze z jednego powodu. Nie tylko 
pozwala wytłumaczy� znane ju� fakty, ale i wykrywa� nowe. Przewidywa� 
mo�na na przykład, �e je�eli „dodatkowe" wypadki po sławnym samobójstwie s� 
w istocie zakamuflowanymi samobójstwami, to maj� one bardziej katastrofalne 
nast�pstwa ni� wypadki rzeczywiste. Ludzie usiłuj�cy si� zabi�, b�d� ustawiali 
swój pojazd w taki sposób (samolot dziobem w dół, a nie w gór�, stopa na pedale 
przyspieszenia, a nie hamulca), by wypadek był na pewno �miertelny w 
skutkach. W fingowanych wypadkach �mier� ofiary powinna wi�c nast�powa� 
cz��ciej i szybciej. Wykonane przez Phillipsa analizy pokazały, �e liczba osób 
gin�cych w przeci�tnej katastrofie lotniczej jest trzykrotnie wy�sza, je�eli do 
katastrofy dochodzi po, a nie przed samobójstwem jakiej� sławnej osoby. 
Podobny wyd�wi�k maj� te� statystyki wypadków samochodowych — ofiary z 
wypadków po sławnym samobójstwie umieraj� czterokrotnie szybciej od chwili 
wypadku, ni� normalnie (Phillips, 1980). 

Rozumowanie Phillipsa nasuwa jeszcze jedno fascynuj�ce przewidywanie. 
Je�eli „dodatkowe" wypadki s� w istocie na�ladowaniem samobójstwa, to gin�cy 
w nich ludzie winni by� jako� podobni do bohatera „modelowego" samobójstwa. 
Reguła dowodu społecznego działa najsilniej wtedy, gdy inni, do których si� 
zwracamy po dowody słuszno�ci, s� do nas podobni. St�d te�, rozumował 
Phillips, przynajmniej samotni kierowcy gin�cy w indywidualnych wypadkach 
samochodowych powinni by� jako� podobni do sławnego człowieka, którego 
samobójstwo znalazło si� wła�nie na pierwszych stronach gazet. Jeszcze raz 
przewidywania Phillipsa okazały si� zadziwiaj�co trafne. Analizy statystyk 
pokazały bowiem, �e gdy sławne samobójstwo popełniał człowiek młody, to 
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wła�nie młodzi kierowcy wje�d�ali na drzewa, słupy czy barierki z fatalnym 
skutkiem; kiedy samobójstwo z pierwszych stron gazet dotyczyło człowieka 
starszego, w wypadkach takich cz��ciej gin�li starsi kierowcy (Phillips, 1980). 

 
Wahania dziennej liczby ofiar wypadków przed i 

po publikacji wiadomo�ci o samobójstwie sławnej 
osoby 

Rysunek 4.6. Jak ilustruj� te dane, najwi�ksze 
niebezpiecze�stwo istnieje w trzy-cztery dni po opublikowaniu 

wiadomo�ci o sławnym samobójstwie. Nast�puj�cy potem 
spadek liczby ofiar wypadków jest nietrwały - liczba ta 

ponowanie ro�nie w tydzie� po publikacji. Dopiero po 12 
dniach efekt sławnego samobójstwa całkowicie zanika. Ten 

wzorzec powtarza si� dla ró�nego rodzaju rzekomych 
wypadków i pokazuje wart� uwagi prawidłowo�� rz�dz�c� 
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ukrytymi samobójstwami. Ludzie próbuj�cy ukry� swoje 
samobójstwo pod postaci� wypadku, odczekuj� kilka dni przed 
przyst�pieniem do samozniszczenia - by podbudowa� własn� 
odwag�, zaplanowa� „wypadek" czy te� uporz�dkowa� swoje 

sprawy. Jakiekolwiek by były tego przyczyny, wiemy, �e 
podró�uj�cy wystawieni s� na najwi�ksze niebezpiecze�stwo w 

3-4 dni po publikacji wiadomo�ci o sławnym samobójstwie 
poł�czonym z morderstwem. Nie od rzeczy b�dzie wi�c bra� to 

pod uwag� przy planowaniu własnych podró�y. 

Te ostatnie dane zamykaj� dla mnie spraw� — wyja�nienia Phillipsa 
całkowicie mnie przekonuj�, cho� równie mocno zadziwiaj�. Oto reguła 
społecznego dowodu słuszno�ci jest tak silna, �e rz�dzi� mo�e nawet decyzjami 
o �yciu lub �mierci. Dane Phillipsa przekonuj� o smutnej prawidłowo�ci, �e 
rozgłos wokół czyjego� samobójstwa ułatwia decyzj� o własnym samobójstwie 
innym, podobnym do samobójcy osobom, które przekonane zostały, �e jest to 
wła�ciwy dla nich sposób post�powania. Jednak naprawd� przera�aj�ce s� dane 
wskazuj�ce, �e pray okazji ginie tu wiele niewinnych osób. Rzut oka na wykresy 
pokazuj�ce niezaprzeczalny wzrost liczby wypadków po gło�nych 
samobójstwach, szczególnie tych, którym towarzyszyło i morderstwo, wzbudzi� 
mo�e w człowieku zrozumiał� trosk� o własne bezpiecze�stwo. Przynajmniej ja 
osobi�cie zacz�łem zwraca� uwag� na pojawianie si� w gazetach informacji o 
samobójstwie i zachowuj� szczególn� ostro�no�� w okresie nast�puj�cym po 
takim wydarzeniu. Staram si� bardziej uwa�a� za kierownic�, unikam 
korzystania w takim okresie z samolotów, a gdy ju� musz� - to wykupuj� 
znacznie wy�sze ubezpieczenie. My�l�, �e Phillips oddał nam przysług� 
wykazuj�c, �e prawdopodobie�stwo katastrof ro�nie w okresach nast�puj�cych 
po niektórych rodzajach samobójstw omawianych w gazetach. Lekkomy�lno�ci� 
byłoby nie wykorzysta� płyn�cych st�d wskazówek (por. rys. 4.6.). 

Jak by nie było tego jeszcze dosy�, dalsze badania Phillipsa (1983) przekonuj� 
tak�e o wyst�powaniu na�ladownictwa w przypadku morderstw. Szeroko 
publikowane i komentowane akty przemocy prowadz� do wzrostu liczby 
morderstw w naszym kraju. Nawet bokserskie mistrzostwa wagi ci��kiej, 
relacjonowane w wieczornych wiadomo�ciach telewizyjnych, prowadz� do 
zauwa�alnego wzrostu liczby morderstw. Te ostatnie dane (z lat 1973-1978) 
szczególnie dobrze ilustruj� specyficzny, na�ladowczy charakter agresji, do 
jakiej prowadz� zawody bokserskie. Je�eli rozstrzygaj�cy pojedynek został 
przegrany przez boksera czarnoskórego, w ci�gu nast�pnych 10 dni nast�pował 
wzrost liczby morderstw, których ofiarami byli czarni, gdy jednak przegranym 
był biały, w ci�gu nast�pnych 10 dni obserwowano wzrost liczby zabójstw 
białych m��czyzn. Je�li wzi�� pod uwag� tak�e poprzednio przytaczane dane 
dotycz�ce samobójstw, nie ulega w�tpliwo�ci, �e szeroko nagła�niane akty 
agresji wykazuj� paskudn� skłonno�� do rozci�gania si� na inne podobne ofiary, 
niezale�nie od tego, czy pierwotny napastnik kierował agresj� na siebie, czy te� 
na innych. 
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Wyspa małp 

Prace w rodzaju bada� Phillipsa pomagaj� doceni� ogromny wpływ, jaki 
mog� na człowieka wywiera� zachowania podobnych mu ludzi. Ogrom tego 
wpływu pozwala zrozumie� chyba najbardziej widowiskowy akt uległo�ci 
ostatnich lat - masowe samobójstwo w Jonestown w Gujanie. Warto tu 
przypomnie� kilka kluczowych okoliczno�ci tego wstrz�saj�cego wydarzenia. 
�wi�tynia Ludu była organizacj� o charakterze sekty religijnej, działaj�c� na 

terenie San Francisco i rekrutuj�c� swych członków spo�ród biedoty tego miasta. 
W roku 1977 Wielebny Jim Jones - niekwestionowany lider grupy w sprawach 
politycznych, społecznych i duchowych — przeniósł sekt� do osady w Gujanie, 
w Ameryce Południowej. Tutaj �wi�tynia Ludu egzystowała bez wi�kszego 
rozgłosu, dopóki 18 listopada 1978 roku nie zamordowano kongresmena Leo R. 
Ryana z Kalifornii (który przybył do Gujany z misj� wyja�nienia dotycz�cych 
sekty faktów) wraz z trzema członkami jego misji i jednym odst�pc� z sekty. 
Przekonany o czekaj�cym go aresztowaniu i upadku �wi�tyni Ludu, Jim Jones 
postanowił doprowadzi� do tego upadku na swój własny sposób. Zgromadził 
wokół siebie wszystkich członków sekty i nakazał ka�demu z nich udział w 
zbiorowym samobójstwie całej społeczno�ci. 

Pierwsza zareagowała młoda kobieta, która spokojnie podeszła do kotła ze 
sławn� ju� dzi� trucizn� o truskawkowym smaku. Podała dawk� trucizny 
najpierw swemu dziecku, potem sama j� za�yła i usiadła na ziemi. Po czterech 
minutach i kobieta, i jej dziecko zmarli w konwulsjach. W ich �lady poszli inni. 
Cho� garstka wyznawców uciekła i kilka osób stawiało opór, nieliczni, którzy 
prze�yli zgodnie twierdz�, �e mia�d��ca wi�kszo�� spo�ród 910 samobójców 
poszła na �mier� spokojnie i dobrowolnie. 

Wiadomo�� o tym zdarzeniu zaszokowała społecze�stwo. Prasa, radio i 
telewizja zamie�ciły niezliczon� liczb� reporta�y, dyskusji i analiz zdarze� w 
Jonestown. Temat wypełniał te� rozmowy zwyczajnych ludzi: „Jak wielu 
zmarłych ju� znaleziono?" „Jeden facet, który uciekł mówi, �e wszyscy byli 
zahipnotyzowani, czy co� w tym rodzaju". „Co oni wła�ciwie tam robili w tej 
Ameryce Południowej?" „A� trudno w to uwierzy�. Co mogło by� tego 
przyczyn�?" 

No wła�nie - „Co mogło by� tego przyczyn�?" to zasadnicze pytanie. Jak 
mo�na wyja�ni� ten przera�aj�cy akt zbiorowej uległo�ci? Proponowano ró�ne 
wyja�nienia. Niektóre odwoływały si� do niezwykłej charyzmy Jima Jonesa, 
który miał w sobie co� takiego, �e kochano go niczym zbawc�, ufano mu jak 
ojcu, a traktowano niczym cesarza. Inne wyja�nienia wskazywały raczej na 
cechy członków sekty. Wi�kszo�� z nich była lud�mi biednymi i 
niewykształconymi, którzy ch�tnie oddali własn� wolno�� decyzji za 
bezpiecze�stwo miejsca, w którym wszystkie decyzje podejmowano za nich. 
Jeszcze inne tłumaczenia podkre�lały na wpół religijny charakter �wi�tyni Ludu, 
w której najwa�niejsz� spraw� był kult przywódcy. 

Niew�tpliwie, ka�dy z tych elementów specyfiki Jonestown odegrał swoj� 
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rol� w tym, co zaszło. Jednak, nawet wszystkie razem wzi�te, nie w pełni 
wyja�niaj� wszystkie moje w�tpliwo�ci. W ko�cu �wiat zawsze był i jest pełen 
ró�nych sekt i kultów zło�onych z potulnych na�ladowców charyzmatycznych 
przywódców. A jednak i w przeszło�ci, i współcze�nie trudno znale�� 
cokolwiek, co cho�by przypominało swoj� skal� zdarzenie z Jonestown. Musiało 
wi�c tam pojawi� si� jeszcze co� innego, co było istotn� przyczyn� zbiorowego 
samobójstwa. 

Pewnej wskazówki dostarcza tu pytanie, czy wydarzenia potoczyłyby si� tak 
samo, gdyby cała społeczno�� pozostała w San Francisco? Oczywi�cie jest to 
tylko „gdybanie", jednak najbardziej obznajomieni ze spraw� eksperci nie maj� 
tu w�tpliwo�ci. Louis Jolyon West, kieruj�cy na Uniwersytecie Kalifornijskim w 
Los Angeles neuropsychiatri� i naukami biobehawioralnymi oraz zawodowo 
zajmuj�cy si� grupami kultowymi, obserwował �wi�tyni� Ludu przez osiem lat 
jej istnienia. Poproszony o komentarz bezpo�rednio po przedostaniu si� 
wiadomo�ci o masowej �mierci do mass mediów powiedział co�, co wydaje mi 
si� bardzo pouczaj�ce: „To nigdy nie mogłoby si� wydarzy� w Kalifornii. Ale 
oni �yli w całkowitej izolacji od �wiata, po�ród d�ungli, we wrogim sobie kraju". 

  

Rysunek 4.7.Najbardziej widowiskowy akt uległo�ci w naszych czasach — ciała samobójców 
z Jonestown. 
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Cho� wypowied� Westa uton�ła w potoku innych komentarzy, dostarcza ona 
— wraz z tym, co wiemy o regule społecznego dowodu — całkiem 
przekonywaj�cego wyja�nienia zdarze� w Jonestown. Wydaje mi si�, �e tym 
faktem w dziejach �wi�tyni Ludu, który najbardziej przyczynił si� tragicznej 
uległo�ci jej członków, było przeniesienie ich do poro�ni�tego d�ungl� kraju o 
odmiennych obyczajach. Je�li wierzy� opowie�ciom o geniuszu zła, jaki objawił 
si� w Jimie Jonesie, doskonale zdawał on sobie spraw� z psychologicznych 
konsekwencji takiej przeprowadzki. Wyznawcy nieoczekiwanie znale�li si� w 
miejscu całkowicie sobie obcym — trudno wyobrazi� sobie co� odleglejszego od 
ulic San Francisco ni� tropikalne d�ungle Gujany, w których nie wiadomo, jak 
si� zachowa� mo�na i nale�y. 

Niepewno�� — prawa r�ka społecznego dowodu słuszno�ci. Widzieli�my ju�, 
jak ludzie pozostaj�cy w niepewno�ci poszukuj� wskazówek co do własnego 
post�powania w zachowaniu innych. Znalazłszy si� w obcym otoczeniu Gujany, 
członkowie sekty bardzo stali si� podatni na przykład współwyznawców, 
jedynych podobnych sobie ludzi, a przykład osób nam podobnych działa 
najsilniej. O czarnym uroku Wielebnego Jonesa zadecydowało zapewne wła�nie 
poł�czenie niepewno�ci wyznawców z faktem, �e jedynymi podobnymi im 
lud�mi stali si� ci, którzy równie� byli wyznawcami Wielebnego. 

W konsekwencji to, co słuszne, w nieproporcjonalnie wielkim stopniu 
wyznaczane było tym, co czynili i w co wierzyli inni. A czynili oni to, czego 
pragn�ł Jones, bo we� wierzyli. Z tego punktu widzenia bardziej zrozumiałe 
staj� si� wszystkie te szokuj�ce elementy masowej �mierci w Jonestown -
potulno��, z jak� wyznawcy oczekiwali w kolejce na sw� własn� �mier�, brak 
paniki i wi�kszego oporu. Wyznawcy nie zostali przez Jonesa zahipnotyzowani; 
zostali oni przekonani - cz��ciowo przez niego, a przede wszystkim przez 
społeczne dowody słuszno�ci. Samobójstwo było dla nish post�powaniem 
słusznym i wła�ciwym. 

W�tpliwo�ci, jakie musiały si� w nich zrodzi� po wysłuchaniu polecenia 
przywódcy, rozwiało spojrzenie na współtowarzyszy. W ka�dej grupie, 
dowodzonej przez charyzmatycznego lidera, znajd� si� szczególnie gorliwi 
wykonawcy jego woli, daj�cy przykład innym. Nigdy nie dowiemy si�, czy 
pierwsi samobójcy, którzy poci�gn�li za sob� innych, byli przez Jonesa 
uprzednio poinstruowani, aby tak post�pi�, czy te� nie. Nie ma to jednak 
wi�kszego znaczenia, gdy� tak czy owak ich wpływ na działania 
współtowarzyszy musiał by� ogromny. Skoro nawet przykład samobójstwa 
zupełnie obcych osób skłoni� mo�e człowieka do zadania sobie �mierci, to 
wyobra�my sobie, jak wielka musiała by� siła przykładu s�siadów w takim 
miejscu, jak Jonestown. Drugi rodzaj dowodu społecznego wi�zał si� z 
zachowaniem nie pojedynczych gorliwców, lecz tłumu jako cało�ci. 
Podejrzewam, �e w Jonestown wyst�piła na ogromn� skal� niewiedza wielu. 
Ka�dy ze zgromadzonych przygl�dał si� w niepewno�ci innym i widział w ich 
zachowaniu to samo - przygl�danie si� innym. W rezultacie wygl�dało na to, �e 
spokojne przygl�danie si� otoczeniu w oczekiwaniu na własn� kolejk� do kotła z 
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trucizn� jest zachowaniem wła�ciwym. 
Osobi�cie skłonny jestem s�dzi�, �e wi�kszo�� analiz wydarze� w Jonestown 

zbyt mocno podkre�lała rol� osobistych cech samego Jonesa. Cho� był on 
niew�tpliwie człowiekiem niezwykle dynamicznym, w sile, któr� dysponował, 
uderza mnie to, �e wywodziła si� ona nie tyle z jego niezwykłej osobowo�ci, ile 
z doskonałego zrozumienia podstawowych zasad psychologii. Jego prawdziwy 
geniusz przywódczy polegał na zrozumieniu ograniczonej roli odgrywanej przez 
samego przywódc�. 	aden przywódca nie jest w stanie indywidualnie, po kolei 
przekona� ka�dego z członków grupy. Mo�e jednak mie� nadziej� przekonania 
znacznej cz��ci tych�e członków, a sam ten fakt stanowi ju� wystarczaj�cy 
dowód dla pozostałych. Najzr�czniejszymi przywódcami s� zatem ci, którzy 
potrafi� wykorzysta� dla własnych celów reguł� dowodu społecznego. 

To wła�nie pod tym wzgl�dem Jim Jones okazał si� niezwykle utalentowany. 
Jego mistrzowskim posuni�ciem było przeniesienie �wi�tyni Ludu w d�ungle 
Gujany, gdzie poł�czenie niepewno�ci z selektywnym podobie�stwem stworzyło 
pole do niezwykle silnego działania reguły dowodu społecznego, dokładnie po 
my�li samego Jonesa. Tam wła�nie tysi�c ludzi - liczba o wiele za du�a, by 
trzyma� ich razem moc� przyci�gania pojedynczej osobowo�ci - zamieniony 
został w stado posłusznie pod��aj�ce za przywódc�. Jak doskonale wiedz� 
pracownicy rze�ni, mentalno�� stada czyni je łatwym do kierowania. Wystarczy 
tylko nakłoni� niektóre jednostki do pod��ania w odpowiednim kierunku, a inne 
spokojnie i mechanicznie pójd� za nimi, na�laduj�c nie tyle przywódców, ile te 
jednostki, które s� tu� obok. Niezwykł� sił� Wielebnego Jonesa łatwiej 
zrozumie� jako skutek nie tyle jego charyzmatycznej osobowo�ci, ile gł�bokiego 
zrozumienia przeze� sztuki wpływu społecznego. Sztuki równie subtelnej, jak 
d�udo. 

Obrona 

Rozpocz�li�my ten rozdział od opowie�ci na temat do�� nieszkodliwej 
praktyki odtwarzania �miechu z puszki, by sko�czy� na ponurych opowie�ciach 
o morderstwach i samobójstwach. Zawsze odwołuj�c si� do tej samej reguły 
społecznego dowodu. Jak broni� si� przed narz�dziem wpływu, działaj�cym na 
tak ogromny zakres ludzkich zachowa�? Dodatkowa trudno�� jawi si� w 
momencie zdania sobie sprawy z tego, �e najcz��ciej wcale nie chcemy si� 
broni� przed informacj� dostarczan� nam przez t� reguł� (Hill, 1982; Laughlin, 
1980; War-nick i Sanders, 1980). Zwykle bowiem jest to trafny i warto�ciowy 
dowód na to, jak post�pi� nale�y. Dzi�ki takim dowodom mo�emy swobodnie 
�eglowa� po morzu decyzji, bez szczegółowego roztrz�sania ka�dego za i 
przeciw. W tym sensie reguła dowodu społecznego wyposa�a ka�dego z nas - 
niczym samolot -w doskonałego pilota automatycznego. 

Od czasu do czasu jednak, automatyczny pilot powoduje powa�ne problemy. 
Szczególnie wtedy, kiedy zakodowana w nim informacja okazuje si� bł�dna. 
Wtedy zniesie nas z kursu i - w zale�no�ci od wielko�ci bł�du - konsekwencje 
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oka�� si� mniej lub bardziej powa�ne. Poniewa� jednak automatyczny pilot 
oddaje nam najcz��ciej nieocenione usługi, nie sposób go, ot tak, wył�czy�. 
Stajemy wi�c przed klasycznym dylematem: jak posługiwa� si� urz�dzeniem, 
które jest równocze�nie i dobroczynne, i niebezpieczne. 

Na szcz��cie istnieje rozwi�zanie tego dylematu. Poniewa� niebezpiecze�stwa 
automatycznego pilota pojawiaj� si� głównie wtedy, gdy jest on karmiony 
bł�dn� informacj�, nasz� najlepsz� obron� jest rozpoznanie fałszywo�ci 
dochodz�cej do� informacji. Je�eli uwra�liwimy si� na sytuacje, w których 
automatyczny pilot dowodu społecznego pracuje na fałszywych danych, 
mo�emy go wył�czy� i sami przej�� kontrol� nad własnymi działaniami. 

Sabota� 

Reguła dowodu społecznego dostarcza nam fałszywych dowodów w dwóch 
typach sytuacji. Po pierwsze wtedy, gdy dowody zostaj� celowo sfałszowane -
sfabrykowane przez manipulatorów dbaj�cych jedynie o to, by powstało w nas 
wra�enie, �e wszyscy to co� robi�. Oczywi�cie „co�" korzystnego dla 
manipulatorów. Przykładem takiego sabota�u jest oczywi�cie �miech z puszki, a 
podobnie oczywiste fałszowanie dowodów wyst�puje tak�e i w wielu innych 
przypadkach. 

Na przykład �miech z puszki nie jest wcale charakterystyczny dla jedynie 
elektronicznych mediów czy nawet wieku elektroniki. Jawne wykorzystywanie 
reguły społecznego dowodu cechuje klak� - burzliwe, cho� sztucznie 
organizowane, wr�cz opłacane owacje w operze. Uwa�a si�, �e do historii opery 
wprowadzili ten proceder w roku 1820 niejacy Sauton i Porcher. Byli to bywalcy 
opery, cho� nie tyle jej bezinteresowni miło�nicy, co biznesmeni oferuj�cy 
sprzeda� owacji po wyst�pie. 

Zorganizowani pod szyldem L'Assurance des Succes Dramatiques 
wynajmowali siebie i swoich pracowników solistom i organizatorom koncertów 
pragn�cym sobie zapewni� gor�ce przyj�cie przez publiczno��. Sauton i Porcher 
okazali si� tak skuteczni w stymulowaniu prawdziwego aplauzu publiczno�ci, �e 
klaka (składaj�ca si� zwykle z lidera zwanego chef de claque oraz szeregowych 
claqueurs) szybko stała si� u�wi�con� w �wiecie opery tradycj�. Jak zauwa�a 
historyk muzyki Robert Sabin (1964): „W roku 1830 klaka była ju� kwitn�c� 
instytucj�, pobieraj�c� pieni�dze w dzie� i klaszcz�c� wieczorem, a wszystko to 
czyniono w sposób całkowicie jawny... I jest całkiem mo�liwe, �e ani Sauton, 
ani jego sprzymierzeniec Porcher nie zdawali sobie sprawy ze stopnia i cz�sto�ci, 
z jakimi ich pomysł płatnych oklasków b�dzie wykorzystywany wsz�dzie, gdzie 
tylko �piewa si� oper�". 

W miar� rozpowszechniania si� i rozwoju klaki, jej organizatorzy pocz�li 
oferowa� coraz bardziej zró�nicowany zakres usług. Podobnie, jak osoby 
nagrywaj�ce �miech z puszki prezentuj� ró�ne rodzaje �miechu - od piskliwego 
chichotu po rubaszne rechotanie z gł�bi brzucha - tak i klakierzy rozwin�li 
szereg specjalno�ci. Pleureuse - specjalistka od zara�ania innych płaczem na 
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zawołanie; bisseur — ekspert od ekstatycznego wykrzykiwania „bis! bis!" czy 
wreszcie rieur, anga�owany dla swego zara�liwego �miechu, bezpo�redni 
przodek dzisiejszych specjalistów od �miechu z puszki. 

Z naszego punktu widzenia, najwa�niejszym podobie�stwem klaki i 
puszkowanego �miechu jest ich uderzaj�ca nieprawdziwo��. Nikt nie zadawał 
sobie jakiego� trudu, by ukrywa� czy zmienia� zachowanie klakierów, 
siedz�cych na tych samych zwykle miejscach, z przedstawienia na 
przedstawienie, przez 20 lat kierowanych przez tego samego chef de claque. 
Przed publiczno�ci� nie ukrywano nawet pieni��nej strony przedsi�wzi�cia. 
Przeciwnie, w sto lat po narodzinach klaki czytelnik londy�skiego Musical 
Timesa mógł szczegółowo zapozna� si� z cennikiem włoskich klakierów (por. 
rysunek 4.8). W �wiecie czy to Rigoletta, czy telewizyjnych programów 
rozrywkowych ludzie posługuj�cy si� reguł� dowodu społecznego z 
powodzeniem manipuluj� publiczno�ci�, nawet mimo tego, �e przedstawiane 
przez nich dowody s� jawnie fałszywe. 

 
Reklamowane ceny klaki włoskiej 

Rysunek 4.8. Od „zwyczajnego aplauzu" do „dzikiego 
entuzjazmu" - ceny usług klakierów, reklamowane z 

bezwstydn� jawno�ci� webec tych, na których klakierzy maj� 
wpłyn�� (czytelników gazety muzycznej). Klik, wrrr... 

Mechaniczno��, z jak� ulegamy dowodom społecznym, tak dobrze 
zrozumiana przez Sautona i Porchera, rozumiana jest równie� przez 
współczesnych wyzyskiwaczy. Nie czuj� �adnej potrzeby ukrywania procederu 
fałszowania dowodów — o czym mo�na si� przekona� przysłuchuj�c si�, jak� 
amatorszczyzn� jest zwykle odtwarzana �cie�ka �miechu z puszki. Zdaj� si� 
niemal cieszy� z naszej rozterki — albo damy si� oszuka�, albo zrezygnujemy z 
naszego wewn�trznego pilota automatycznego, który wystawia nas na ich 
sztuczki. W swojej pewno�ci, �e nas dołapali, tacy wyzyskiwacze popełniaj� 
jednak bł�d, niedbało�� bowiem, z jak� przedstawiaj� swoje „dowody", daje nam 
do r�ki pewien sposób obrony przed ich zabiegami. 

Poniewa� automatyczny pilot mo�e by� dowolnie wł�czany i wył�czany, 
jeste�my w stanie bezpiecznie nawigowa� posługuj�c si� nim dopóty, dopóki nie 
zauwa�ymy, �e nasz pilot karmiony jest fałszywymi danymi. Wtedy mo�emy 
przej�� �wiadom� kontrol�, dokona� niezb�dnych poprawek, uwzgl�dniaj�cych 
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bł�d w odebranej informacji i na powrót wł�czy� automatycznego pilota. 
Jawny fałsz spreparowanych dowodów społecznych dostarcza nam dokładnie tej 
wskazówki, jakiej potrzebujemy do rozpoznania bł�dnej informacji. Mo�emy si� 
zatem bez trudu obroni�, kosztem jedynie pozostawania czujnymi na jawny fałsz 
prezentowanych nam dowodów. 

Rozwa�my to na przykładzie rozpowszechnionych reklam, w których 
wykorzystuje si� pochlebne dla jakiego� produktu wypowiedzi „zwyczajnych" 
ludzi, cz�sto w ogóle nie�wiadomych tego, �e s� nagrywani. Jak mo�na 
oczekiwa� na podstawie reguły dowodu społecznego, wypowiedzi tych 
przeci�tnych, „takich jak ty czy ja" ludzi, s� skutecznym zabiegiem 
reklamowym. Zabieg ten zawsze jednak opiera si� na mało widocznym 
zniekształceniu dowodów — zawsze słyszymy wypowiedzi tylko pozytywne, co 
oczywi�cie wprowadza nas w bł�d co do stopnia popularno�ci, jak� dany produkt 
faktycznie si� cieszy. Ostatnio pojawił si� w tego rodzaju reklamach bardziej 
nachalny i nieetyczny rodzaj fałszu. Agencje reklamowe nie trudz� si� nawet 
zebraniem wypowiedzi prawdziwych konsumentów i wynajmuj� do tej roli 
aktorów, powtarzaj�cych przygotowane im teksty. Jawno�� fałszu jest 
zdumiewaj�ca - sytuacja jest w oczywisty sposób zaaran�owana, „zwyczajni" 
ludzie s� ewidentnie aktorami wyra�nie odtwarzaj�cymi napisany dla nich 
scenariusz. 

 
A oto wypowied	 zupełnie przeci�tnego 

Marsjanina z ulicy 

Rysunek 4.9. Najwyra�niej nie jestem odosobniony w swej 
reakcji na inwazj� „naturalnych" wypowiedzi „przeci�tnych" 

konsumentów w reklamach. Humorysta David Barry równie� je 
zauwa�ył i nazwał bohaterów tych reklam konsumentami z 

Marsa. To bardzo trafny termin i sam zacz�łem go u�ywa� — 
bo przypomina mi, �e w wyborze zakupów nie powinienem 

kierowa� si� poradami z Marsa - w ko�cu jest to zupełnie obca 
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mi planeta. 

Kiedykolwiek sam napotkam tak� prób� wpłyni�cia na mnie za pomoc� 
naci�ganych dowodów, odzywa si� we mnie alarm z instrukcj�: „Uwaga! 
Uwaga! Fałszywy dowód społeczny. Wył�czy� tymczasowo automatycznego 
pilota". Mo�na to zrobi� bez wi�kszych trudno�ci. Wystarczy tylko �wiadoma 
decyzja, by pozosta� wyczulonym na fałsz dowodów. Dopóki ewidentne 
fałszerstwo nie zostanie wykryte, pozwalamy toczy� si� sprawom ich własnym, 
automatycznym torem. Działamy dopiero po jego wykryciu. 

Działanie nie musi ogranicza� si� jedynie do oczywistego zignorowania 
fałszywej informacji. Musimy te� w obronie własnej przyst�pi� do aktywnego 
kontrataku, staraj�c si� u��dli� tych, którzy dopuszczaj� si� fałszowania 
dowodów społecznych. Nie kupowa� produktów reklamowanych w ten sposób i 
jeszcze wysła� do producenta list z wyja�nieniem, �e nie b�dziemy kupowali 
jego produktów, dopóki reklamuje je za pomoc� fałszerstw. 

Oczywi�cie nie zawsze chcemy, aby kierowały nami dowody zawarte w 
zachowaniu innych, szczególnie gdy sprawa jest wa�na i sami wolimy rozwa�y� 
wszystkie za i przeciw. Jednak zawsze lepiej mie� tak� mo�liwo�� zdania si� na 
prawdziwe informacje o post�powaniu innych. Je�eli znajdziemy si� w 
warunkach, w których kto� rozmy�lnie preparuje dowody społeczne, 
powinni�my by� gotowi do kontrataku. Przynajmniej ja osobi�cie czuj� wtedy 
co� wi�cej ni� tylko niech�� do zostania oszukanym. Po prostu w�cieka mnie 
my�l, �e próbuj� mnie zagoni� do k�ta ci, którzy wykorzysta� chc� jeden z 
moich sposobów obrony przed zalewem informacji we współczesnym �wiecie. I 
mam wr�cz moraln� satysfakcj�, kiedy uda mi si� jako� im „odwdzi�czy�". 
Je�eli jeste� do mnie podobny, to i Ty powiniene� tak si� czu�. 

Patrz�c w gór� 

Poza rozmy�lnym fałszowaniem dowodów jest jeszcze jedna sytuacja, w 
której reguła dowodu społecznego sprowadza nas na manowce. Jest to sytuacja, 
w której niewinny, przypadkowy bł�d spowoduje narastaj�c� liczb� dowodów 
społecznych popychaj�cych nas w kierunku złej decyzji. Z tak� wła�nie sytuacj� 
mamy do czynienia w przypadku zjawiska niewiedzy wielu, kiedy to �aden ze 
�wiadków wypadku nie widzi powodów do interwencji. 

Najlepszym przykładem tej sytuacji jest opowie�� jednego z moich studentów, 
który był kiedy� policjantem z drogówki. Został po zaj�ciach po�wi�conych 
dyskusji na temat reguły dowodu społecznego, by ze mn� porozmawia�. 
Powiedział, �e teraz rozumie przyczyny do�� dziwacznego typu wypadków 
drogowych, jakie czasami zdarzało mu si� obserwowa� podczas w pracy w 
policji. Do tego rodzaju wypadków dochodziło zwykle na zatłoczonym 
wyje�dzie z miasta, w godzinach szczytu, kiedy to wszystkie pasy ruchu zaj�te 
s� równolegle i powoli jad�cymi samochodami. Ci�g wydarze� prowadz�cych 
do wypadku zaczynał si� wtedy, gdy dwa kolejne samochody sygnalizowały ten 

Strona 154 z 276Wywieranie wpływu na ludzi [Robert Cialdini]

2005-01-16file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Moje%20dokumenty\TEKST...



sam zamiar zmiany pasa na s�siedni. W ci�gu kilku sekund długi sznur 
jad�cych za nimi kierowców równie� wł�czał migacze i usiłował zmieni� pas 
ruchu - oczywi�cie s�dz�c, �e pas, na którym si� znajduj�, zablokowany jest 
jak�� przeszkod�. Podczas polowania na przerw� w strumieniu samochodów, na 
s�siednim pasie cz�sto dochodziło do kolizji. Dziwne było w tym wszystkim to, 
�e bardzo cz�sto dany pas ruchu w ogóle nie był niczym zablokowany, a 
nierzadko przejezdno�� drogi widoczna była jak na dłoni. 

Opowie�� tego policjanta pozwala przyjrze� si� sposobowi, w jaki reagujemy 
na dowód społeczny. Po pierwsze, gdy zauwa�amy, �e wiele osób co� robi, 
zdajemy si� zakłada�, �e wiedz� one o czym�, czego my nie wiemy. Szczególnie 
w przypadku własnej niepewno�ci skłonni jeste�my pokłada� wielkie zaufanie w 
zbiorowej m�dro�ci tłumu. Po drugie, cz�sto cały tłum jest w bł�dzie, poniewa� 
poszczególne jednostki robi� co� nie z powodu swojej szczególnej wiedzy, lecz z 
powodu dowodu społecznego, a wi�c na�laduj� innych. 

Wynika z tego taka nauka, �e automatyczny pilot, jakim jest reguła dowodu 
społecznego, nigdy nie zasługuje na całkowite zaufanie. Nawet je�eli nie pojawi 
si� �aden sabota�ysta, karmi�cy ten mechanizm fałszywymi dowodami, sam 
mechanizm mo�e si� czasami zepsu�. Musimy wi�c od czasu do czasu 
sprawdza�, czy mechanizm działa jak nale�y, a wi�c porównywa� jego 
wskazania z innymi dowodami - obiektywnymi faktami, naszym własnym 
do�wiadczeniem i os�dem sytuacji. Cz�sto interwencja taka wymaga bardzo 
niewiele czasu i wysiłku - wystarczy� mo�e jeden rzut oka wokoło. 

Zdawanie si� bez reszty na dowody społeczne mo�e mie� fatalne nast�pstwa. 
Jest oczywiste, �e ka�dy pilot dobrze zrobi spogl�daj�c czasami za okno i na 
wskazania przyrz�dów, pomimo tego, �e lot nadzorowany jest przez 
automatycznego pilota. Podobnie i my, kiedykolwiek znajdziemy si� w tłumie 
dowodów społecznych, powinni�my od czasu do czasu rozejrze� si� 
sprawdzaj�c, co dzieje si� oprócz tego, co robi� inni. Inaczej mo�e nas spotka� 
los owych kierowców niepotrzebnie zmieniaj�cych pas - kraksa. 
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I to by było na tyle, je�li idzie o twierdzenie, �e łatwo 
schowa� si� w tłumie 

Rysunek 4.10. Przekonanie o tym, �e liczebno�� zapewnia 
bezpiecze�stwo, mo�e narazi� na powa�ne niebezpiecze�stwo 

w tłumie ogarni�tym mentalno�ci� stada. 

DONIESIENIA CZYTELNIKÓW 

Od byłego pracownika wy�cigów konnych 
Gdy pracowałem na torze wy�cigowym, zaobserwowałem pewn� metod� 

fałszowania dowodów społecznych. Aby zwi�kszy� swoj� ewentualn� wygran�, 
niektórzy do�wiadczeni gracze potrafi� nakłoni� publik� do stawiania na 
kiepskiego konia. 

Wielko�� wygranej na wy�cigach zale�y od rozkładu pieni�dzy stawianych na 
ró�ne konie. Najmniej wygrywa si� wtedy, kiedy na zwyci�skiego konia postawiło 
najwi�cej graczy. System jest wi�c tak skonstruowany, �e je�eli obstawisz 
zwyci�zc�, na którego stawiało niewielu, to wygrasz wi�cej, ni� kiedy inni 
równie� na niego stawiali. Najkorzystniej byłoby wi�c nakłoni� innych, aby nie 
postawili na faktycznego zwyci�zc� wy�cigu. Wielu ludzi obstawiaj�cych konie 
wie na ich temat zdumiewaj�co mało i cz�sto stosuje najprostsz� strategi� - 
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obstawia faworyta. Na tablicy do ostatniej chwili wy�wietla si� dane o tym, ile 
na jakiego konia postawiono, łatwo wi�c si� zorientowa�, który ko� jest 
faworytem. Wytrawni gracze o tym wiedz� i czasami tworz� „sztucznego" 
faworyta. Facet staje jako pierwszy czy drugi w kolejce i stawia 100 dolarów na 
jakiego� �redniego konia (o którym s�dzi, �e przegra). Gracze niepewni swego 
id� za jego przykładem i w ten sposób zaczyna si� toczy� �nie�na kula - im wi�cej 
poprzedników obstawiło danego konia, tym wi�cej nast�pnych graczy na niego 
stawia. Pod koniec obstawiania facet idzie do s�siedniego okienka i wysoko 
obstawia swojego prawdziwego faworyta. Pocz�tkowa inwestycja 100 dolarów 
mo�e si� zwróci� wielokrotnie. 

Sam byłem kiedy� �wiadkiem takiego zdarzenia. Jaki� facet na długo przed 
wy�cigiem obstawił mało znanego konia czyni�c z niego wczesnego faworyta. 
Rozniosła si� plotka, �e pocz�tkowi gracze co� wiedz� i wszyscy - wł�cznie ze 
mn� - zacz�li na gwałt obstawia� tego konia. A ten sko�czył wy�cig jako ostatni, 
bo miał co� z nog�. Masa ludzi straciła mas� pieni�dzy. Ale jeden nie poszedł za 
ich przykładem. Nigdy nie dowiemy si�, kto to był, ale to on zgarn�ł te pieni�dze. 
Dobrze wiedział, jak działa zasada dowodu społecznego. 

Komentarz autora: Raz jeszcze widzimy, �e dowody społeczne najsilniej 
przemawiaj� do tych, którzy w danej sytuacji nie maj� do�wiadczenia i czuj� si� 
niepewnie. 

PODSUMOWANIE 

• Zasada dowodu społecznego głosi, �e to, w co wierz� lub jak zachowuj� si� 
inni ludzie, cz�sto jest podstaw� naszej własnej decyzji - jakie pogl�dy czy 
zachowanie s� słuszne i wła�ciwe w naszym własnym przypadku. Zarówno 
w�ród dzieci, jak i dorosłych stwierdzono silne przejawy na�ladownictwa przy 
działaniach tak ró�norodnych, jak decydowanie o zakupach, składanie datków 
dobroczynnych czy leczenie z l�ków. Zasada dowodu społecznego mo�e by� 
u�ywana do skłaniania ludzi do uległo�ci za pomoc� dostarczania im dowodów, 
�e inni (im wi�cej, tym lepiej) ju� ulegli lub wła�nie to robi�. 

• Dowody społeczne wywieraj� najwi�kszy wpływ w dwóch wypadkach. Po 
pierwsze wtedy, gdy ludzie s� niepewni, co czyni� i poszukuj� wskazówek w 
post�powaniu innych. Na przykład w sytuacjach niejasnych �wiadkowie 
wypadku bardziej ulegaj� bierno�ci innych �wiadków i sami cz��ciej pozostaj� 
bierni, ni� zdarza si� to w sytuacji wyra�nie jawi�cej si� jako wypadek. Po 
drugie, dowody społeczne działaj� szczególnie silnie wtedy, gdy pochodz� od 
ludzi nam podobnych. Wymownie o tym �wiadcz� na przykład statystyki 
samobójstw analizowanych przez socjologa Davida Phillipsa. Wskazuj� one, �e 
po samobójstwie jakiej� sławnej osoby, omawianym szeroko w prasie, decyzj� o 
samobójstwie podejmuj� równie� inne znajduj�ce si� w kłopotach osoby 
podobne do sławnego samobójcy. Analiza masowego samobójstwa w Jonestown 
w Gujanie sugeruje, �e przywódca sekty, Wielebny Jim Jones posłu�ył si� 
obydwoma tymi czynnikami - niepewno�ci� i podobie�stwem - by nakłoni� 
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wi�kszo�� mieszka�ców Jonestown do popełnienia zbiorowego samobójstwa. 
• Obrona przed wpływem innych posługuj�cych si� dowodami społecznymi 

dla wymuszenia naszej uległo�ci polega na wra�liwo�ci na sfałszowane dowody 
post�powania innych oraz na u�wiadomieniu sobie, �e post�powanie podobnych 
do nas ludzi nie mo�e stanowi� jedynej podstawy naszych własnych decyzji. 

PYTANIA 

Powtórka 
1. Opisz reguł� dowodu społecznego i sposób, w jaki za jej pomoc� mo�na 

wyja�ni� reakcje ludzi na �miech z puszki. 
2. W badaniach Festingera, Rieckena i Schachtera nad sekt� oczekuj�c� na 

koniec �wiata, członkowie sekty zacz�li gwałtownie próbowa� nawracania 
innych dopiero wtedy, gdy podstawowe proroctwo o ko�cu �wiata okazało si� 
fałszywe. Wyja�nij, dlaczego. 

3. Jakie s� dwa czynniki nasilaj�ce uleganie dowodom społecznym? Dzi�ki 
czemu oba te czynniki tak silnie zadziałały w Jonestown? 

4. Co to jest niewiedza wielu? W jaki sposób zjawisko to wpływa na reakcje 
�wiadków jakiego� wypadku? 

5. Jakie aspekty �ycia wielkomiejskiego pomniejszaj� szans� udzielenia 
pomocy ofierze wypadku przez �wiadków tego wypadku? 

6. Co to jest efekt Wertera? W jaki sposób mo�na za jego pomoc� wyja�ni� 
zwi�zek pomi�dzy samobójstwami sławnych ludzi, a wzrostem liczby 
wypadków samochodowych i samolotowych? 

Pytania na my�lenie 
1. Gdyby� miał wygłosi� wykład do ludzi zagro�onych atakiem serca, jakie 

doradziłby� im post�powanie na wypadek kłopotów z sercem w jakim� 
publicznym miejscu? 

2. Na pocz�tku roku 1986 kto� wstrzykn�ł cyjanek do stoj�cych na sklepowej 
polce kapsułek z Tylenolem. Sprawa została szeroko nagło�niona, gdy w wyniku 
spo�ycia jednej z tych kapsułek zmarła pewna mieszanka Nowego Jorku. W 
nast�pnych tygodniach odnotowano wiele podobnych prób zatruwania leków czy 
�ywno�ci. W trzech innych popularnych lekach wykryto trucizn�, a w m�ce i 
lodach - odłamki szkła. Nawet papier toaletowy nie pozostał bezpieczny - w 
jednej z toalet publicznych został spryskany substancj� wywołuj�c� uszkodzenie 
ciała. Cho� zdarzenie z Tylenolem było niemo�liwe do przewidzenia, wyja�nij, 
dlaczego mo�na było przewidzie� pozostałe. 

3. Załó�my, �e jeste� twórc� telewizyjnym, któremu powierzono delikatne 
zadanie wyprodukowania serii programów maj�cych na celu zmniejszenie liczby 
samobójstw w�ród nastolatków. Wiedz�c o badaniach sugeruj�cych, �e niektóre 
programy telewizyjne mogły bezwiednie doprowadzi� do powi�kszenia liczby 
samobójstw, co uczyniłby�, aby wykorzysta� zasad� dowodu społecznego w 
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odwrotnym kierunku i za jej pomoc� zmniejszy� liczb� samobójstw? Z kim 
przeprowadziłby� wywiady przed kamer�? Czy byliby w�ród nich nastolatko-wie 
z powa�nymi kłopotami? Jakie pytania by� im zadał? 

4. Opisz jak�� sytuacj� z własnego �ycia, w której kto� wpłyn�ł na Ciebie za 
pomoc� sfałszowanego dowodu społecznego. Jakby� sobie poradził z tak� 
sytuacj� dzisiaj? 
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ROZDZIAŁ 5 

Lubienie i sympatia 
Pierwszym zadaniem obro�cy w sadzie jest doprowadzenie lawy przysi�głych 

do tego, by polubiła jego klienta. 

Clarence Darrow 

Na pewno nikogo nie zaskoczy stwierdzenie, i� z reguły zgadzamy si� 
spełnia� pro�by ludzi, których znamy i lubimy. Co jednak mo�e zaskakiwa�, 
to fakt, �e za pomoc� tej prostej reguły setki zupełnie nie znanych nam osób 
nakłania nas do spełniania ich pró�b. 

Najbardziej przejrzyst� ilustracj� zawodowej eksploatacji reguły lubienia s� 
tzw. przyj�cia Tupperware , które w ogóle uwa�am za kwintesencj� warunków, 
w jakich Amerykanie ulegaj� społecznemu wpływowi. Ka�dy, kto wie, jak 
działaj� przyj�cia Tupperware, bez trudu rozpozna wykorzystywanie wielu 
omówionych ju� narz�dzi wpływu: 

Tupper - to nazwa ameryka�skiej firmy, zajmuj�cej si� produkcj� plastikowych pojemników 
na �ywno�� i tym podobnych produktów (przyp. tłum.). 

• Wzajemno��. Na pocz�tku ka�dego przyj�cia Tupperware rozgrywane s� 
gry z nagrodami, mi�dzy za� osobami, którym nie udało si� niczego wygra�, 
rozlosowywane s� nagrody pocieszenia - tak wi�c wszyscy uczestnicy przyj�cia 
rozpoczynaj� je od otrzymania jakiego� prezentu. 

• Zaanga�owanie. Uczestnicy zach�cani s� do publicznego opisywania 
po�ytków i zalet tych produktów firmy Tupper, które ju� posiadaj�. 

• Społeczny dowód słuszno�ci. Gdy zakupy ju� si� rozpoczn�, ka�dy kolejny 
akt zakupu wzmacnia przekonanie, �e inni, podobni do nas ludzie kupuj� 
produkty Tuppera, a wi�c musz� one by� dobre. 

Swoj� ogromn� popularno�� i skuteczno�� zawdzi�czaj� jednak przyj�cia 
Tupperware w szczególno�ci pomysłowemu �erowaniu na regule lubienia. 
Przyj�cia Tupperware s� to bowiem poł�czone ze sprzeda�� demonstracje 
produktów firmy Tupper urz�dzane w prywatnych domach. Gospodyni zaprasza 
do swego domu grono przyjaciół, którzy mog� kupi� ró�ne produkty oferowane 
im przez przedstawiciela firmy Tupper, ona za� otrzymuje pewien procent ceny 
ka�dego zakupionego produktu. Niezale�nie od fachowych umiej�tno�ci 
przedstawiciela Tuppera, prowadz�cego ka�de takie przyj�cie, prawdziwym 
powodem nakłaniaj�cym uczestników przyj�cia do zakupów jest fakt, �e 
propozycja zakupu pochodzi zawsze od lubianej przez nich osoby - gospodyni 
przyj�cia. Co prawda, w sensie fizycznym propozycje zakupu składa 
przedstawiciel Tuppera, jednak w istocie s� to propozycje gospodyni domu - 
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rozdaj�cej u�miechy, napoje i komentarze. Wszyscy uczestnicy wiedz� 
bowiem doskonale, �e im wi�cej produktów zakupi�, tym wi�cej ich przyjaciółka 
zyska pieni�dzy za swoje starania przy wydaniu przyj�cia. 

Oferuj�c gospodyni pewien procent uzyskanych podczas przyj�cia wpływów, 
firma Tupperware Parties Corporation doprowadza do tego, �e zakupy 
dokonywane s� nie u bezosobowego sprzedawcy, lecz u własnej przyjaciółki. W 
ten sposób w akt kupna-sprzeda�y zostaj� wł�czone, normalnie w nim 
nieobecne, elementy w postaci zaufania i ciepła, poczucia bezpiecze�stwa i 
zobowi�zania, jakie niesie przyja�� (Taylor, 1978). Badania nad przyczynami 
zakupów dokonywanych podczas przyj�� Tupperware potwierdzaj� skuteczno�� 
wykorzystywanego w nich podej�cia do aktu kupna-sprzeda�y, wielko�� bowiem 
wi�zi ł�cz�cej sprzedaj�cych (tj. gospodarzy przyj�cia) i kupuj�cych (tj. ich 
go�ci) dwukrotnie silniej wpływa na decyzj� o zakupie, ni� stopie�, w jakim 
nabywcom podoba si� sam produkt (Frenzer i Davis, 1990). Nic wi�c dziwnego, 
�e według ostatnich szacunków warto�� sprzeda�y dokonywanej podczas przyj�� 
Tupperware wynosi dwa i pół miliona dolarów dziennie! 

Co ciekawe, uczestnicy tych przyj�� doskonale zdaj� sobie spraw� z tego, i� 
firma eksploatuje ich własne wi�zy przyja�ni z innymi lud�mi. Niektórym 
wydaje si� to nie przeszkadza�, w innych budzi niech��, ale nie wiedzi�, w jaki 
sposób mogliby przed tym umkn��. Do tych ostatnich nale�y pewna kobieta, 
która tak oto opisała swoje niezbyt przyjemne uczucia zwi�zane z przyj�ciami 
Tupperware: 

Doszło do tego, �e nienawidz� by� na nie zapraszana. Od dawna 
mam ju� wszystkie potrzebne mi pojemniki. A gdybym chciała 
jeszcze jakie�, kupiłabym je taniej w domu towarowym. Jednak gdy 
zadzwoni do mnie która� przyjaciółka z zaproszeniem, czuj�, �e 
musz� pój��. A gdy ju� tam si� znajd�, to czuj�, �e musz� co� 
kupi�. Jak si� temu oprze�? Przecie� robi� w ten sposób co� dla 
mojej własnej przyjaciółki. 

Trudno si� dziwi�, �e korporacja Tupperware maj�c tak silnego 
sprzymierze�ca - ludzk� przyja�� - w ogóle zaniechała sprzeda�y swoich 
produktów w normalnych sklepach detalicznych, koncentruj�c si� wył�cznie na 
organizowaniu „przyj��". Statystycznie rzecz bior�c, co 2,7 sekundy gdzie� w 
Ameryce rozpoczyna si� kolejne przyj�cie Tupperware. 
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Przyj�cie Tupperware 

Rysunek 5.1. Korporacja Przyj�� Domowych Tupperware lubi 
chwali� si� szczelno�ci� sprzedawanych przez siebie 

pojemników. O sukcesie korporacji decyduje jednak nie tyle 
szczelno�� pojemników, ile �cisło�� bliskich kontaktów miedzy 
kupuj�cymi a sprzedaj�cymi pojemniki gospodarzami przyj�cia. 

Oczywi�cie, równie� i inni praktycy wpływu społecznego zdaj� sobie spraw� 
z siły tkwi�cej w lubieniu i staraj� si� wykorzysta� j� do nakłonieni� ludzi, by 
powiedzieli „tak". Na przykład coraz wi�cej organizacji dobroczynnych prosi 
swoich ochotniczych zbieraczy datków, aby zbierali je w bezpo�rednim 
s�siedztwie swego miejsca zamieszkania. Trudniej bowiem odmówi� 
znajomemu czy zaprzyja�nionemu s�siadowi ni� komu� zupełnie obcemu. 

Inni praktycy wpływu społecznego wykryli, �e przyjaciel klienta wcale nie 
musi by� obecny przy decyzji kupna, by nakłoni� go do podj�cia decyzji. 
Czasami wystarczy powoła� si� tylko na samo nazwisko przyjaciela. Korporacja 
Shaklee, specjalizuj�ca si� w domokr��nej sprzeda�y artykułów gospodarstwa 
domowego, radzi swoim sprzedawcom, by poszukiwali nowych klientów za 
pomoc� „nieko�cz�cego si� ła�cuszka". Kiedykolwiek nagabni�ty klient 
przyzna, �e jaki� produkt mu si� podoba, proszony jest o wskazanie swoich 
znajomych czy przyjaciół, którzy równie� mogliby zainteresowa� si� danym 
produktem. Ci za� mog� zosta� nagabni�ci zarówno z pro�b� o zakup produktu, 
jak i o wskazanie swoich znajomych, którzy mogliby by� nim zainteresowani - i 
tak bez ko�ca. 
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Podstaw� sukcesu tej metody jest fakt, �e ka�dy nowy klient jest nagabywany 
z polecenia czy rekomendacji swojego własnego przyjaciela. Wyproszenie 
sprzedawcy za drzwi byłoby wi�c wyproszeniem niemal�e własnego przyjaciela. 
St�d te� podr�cznik dla sprzedawców Shaklee instruuje: „Nie sposób przeceni� 
warto�ci tej metody. Je�eli stukaj�c do drzwi czy dzwoni�c do potencjalnego 
klienta jeste� w stanie powoła� si� na jego przyjaciela, pana Takiego-a-ta-kiego, 
wzbudzasz w kliencie uczucie, �e dobrze zrobiłby po�wi�caj�c ci chwilk� czasu. 
A to oznacza wzrost szansy sprzeda�y o 50%, zanim w ogóle wejdziesz do domu 
klienta". 

 
Reguła lubienia 

Rysunek 5.2. Co ma miło�� do sprzeda�y encklopedii. 

Przyja	� jako narz�dzie wpływu na innych 

Tak cz�ste posługiwanie si� wi�zami przyja�ni przez praktyków wpływu 
społecznego sugeruje znaczn� sił� reguły lubienia jako narz�dzia wpływu. 
Próbuj� oni wykorzysta� t� reguł� tak�e wtedy, gdy nie mog� posłu�y� si� ju� 
istniej�cymi wi�zami przyja�ni. Próbuj� nakłoni� ofiary swego wpływu, aby 
polubiły ich samych, a wi�c tych, którzy usiłuj� wywrze� wpływ społeczny. 

Pewien sprzedawca z Detroit, Joe Girard, osi�gn�ł taki poziom mistrzostwa w 
wykorzystywaniu reguły lubienia do sprzedawania samochodów marki 
Chevrolet, �e przynosiło mu to 200 tysi�cy dolarów dochodu rocznie. Przy takim 
poziomie zarobków mo�na by podejrzewa�, �e idzie tu o wysoko postawionego 
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dyrektora z General Motors, a ju� co najmniej o wła�ciciela du�ego salonu 
sprzeda�y samochodów. Jednak Joe Girard był w rzeczywisto�ci szeregowym, 
cho� fenomenalnie skutecznym sprzedawc� w sklepie samochodowym. Przez 12 
lat z rz�du zdobywał tytuł „Najlepszego Sprzedawcy Samochodów", a 
sprzedaj�c przeci�tnie ponad pi�� samochodów dziennie, zdobył sobie tak�e 
miano najlepszego sprzedawcy wszechczasów w Ksi�dze Rekordów Guinessa. 

Metoda, która zapewniła mu wszystkie te sukcesy, była niezwykle prosta — 
polegała na oferowaniu klientom jedynie dwóch rzeczy - uczciwej ceny 
samochodu i sprzedawcy, którego sami lubili. „I to jest to. Znalezienie 
sprzedawcy, którego lubisz i odpowiednia cena. Daj�c tylko te dwie rzeczy 
równocze�nie „załatwisz interes", twierdził Joe Girard w jednym z wywiadów. 
�wietnie. Formuła Joe Girarda mówi nam o tym, jak wa�na jest reguła 

lubienia dla prowadzonych przeze� interesów. Jednak daleko do tego, by mówiła 
wystarczaj�co wiele — na przykład, dlaczego klienci lubi� Girarda bardziej, ni� 
wielu innych sprzedawców oferuj�cych sprawiedliwe ceny. Nasuwa si� tu 
ogólniejsze pytanie o to, co sprawia, �e jednego człowieka lubimy, a innego nie. 
Znaj�c odpowied� na to pytanie, byliby�my w stanie zrozumie�, jak ludzie w 
rodzaju Joe Girarda doprowadzaj� nas do tego, �e ich lubimy i na odwrót -jak 
my mogliby�my doprowadzi� do tego, �e oni nas polubi�. Szcz��liwie si� składa, 
�e badacze nauk społecznych poszukuj� odpowiedzi na te pytania od dziesi�tków 
lat i nagromadzili sporo wiedzy o czynnikach decyduj�cych o lubieniu innych. 
Jak zobaczymy dalej, ka�dy z tych czynników jest sprytnie u�ywany przez 
ró�nych praktyków wpływu społecznego, by nakłoni� nas do powiedzenia „tak". 

Kogo lubimy i za co 

Atrakcyjno�� fizyczna 

Cho� dosy� powszechnie wiadomo, �e lepiej by� pi�knym ni� brzydkim, 
współczesne badania wskazuj�, �e zakres, w jakim to „lepiej" obowi�zuje jest 
znacznie szerszy, ni� skłonni jeste�my zwykle s�dzi�. Wygl�da na to, �e fizyczna 
atrakcyjno�� jest takim klik, po którym nast�puje wrrr... w postaci pozytywnej 
reakcji na ładn� kobiet� czy przystojnego m��czyzn�. Jak wszystkie ci�gi typu 
klik, wrrr..., reakcje te s� automatyczne i bezrefleksyjne. Reakcje na ludzi 
ładnych to przykład tego, co psychologowie nazywaj� zjawiskiem aureoli. 
Polega ono na tym, �e jaka� pozytywna cecha człowieka opromienia swoim 
blaskiem wszystkie pozostałe jego cechy i decyduje o sposobie, w jakim 
widziany jest on przez innych. Wiele danych dowodzi, �e atrakcyjno�� fizyczna 
stanowi� mo�e �ródło takiej wła�nie aureoli. 

Na przykład mamy automatyczn� skłonno�� do przypisywania ludziom 
ładnym takich pochlebnych cech, jak utalentowanie, sympatyczno��, uczciwo�� i 
inteligencja (przegl�d tych danych - Eagly i in., 1990). Co wi�cej, nie zdajemy 
sobie sprawy z tego, �e wszystkie te cechy człowieka widziane s� tak pochlebnie 
wła�nie z powodu jego wygl�du fizycznego. I wyznam szczerze, �e niektóre 
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konsekwencje tego nie�wiadomego zało�enia „dobrze wygl�daj�cy = dobry" 
troch� mnie przera�aj�. Na przykład, pewne studium nad kanadyjskimi 
wyborami parlamentarnymi z roku 1974 wykazało, �e przystojni kandydaci na 
posłów uzyskiwali dwa i pół ra�� wi�cej głosów od kandydatów pozbawionych 
tej „cnoty" (Efran i Patterson, 1976). Sami wyborcy zdaj� si� jednak nie 
dostrzega� własnego ulegania wygl�dowi polityka. A� 73% kanadyjskich 
wyborców gor�co zaprzeczało takiej mo�liwo�ci, a jedynie 14% w ogóle 
dopuszczało t� mo�liwo�� (Efran i Patterson, 1976). 

Podobne prawidłowo�ci stwierdzano w badaniach nad podejmowaniem 
decyzji o zatrudnieniu. Przynajmniej w jednym badaniu wykazano, �e ładny 
wygl�d kandydatów ubiegaj�cych si� o zatrudnienie dwukrotnie podnosił szans� 
uzyskania pracy ni� jako�� ich kwalifikacji zawodowych - cho� osoby 
podejmuj�ce decyzje uwa�ały, �e wygl�d kandydatów wpływa na nie jedynie w 
niewielkim stopniu (Mack i Rainey, 1990). 

Równie niepokoj�ce s� wyniki podobnych bada� w dziedzinie s�downictwa. 
Wszystko wskazuje na to, �e ludzie przystojni s� znacznie lepiej traktowani 
przez wymiar sprawiedliwo�ci (por. Castellow, Wuensch i Moore, 1991; Downs 
i Lyons, 1990). Na przykład w jednym z bada� wykonanych w stanie 
Pennsylwania (Stewart, 1980) badacze ocenili fizyczn� atrakcyjno�� 74 
oskar�onych m��czyzn (na pocz�tku procesu ka�dego z nich) i po wielu 
miesi�cach przejrzeli akta ich procesu. Okazało si�, �e oskar�eni przystojni 
otrzymali znacznie ni�sze wyroki — w istocie przystojny oskar�ony miał 
dwukrotnie wi�ksz� szans�, by w ogóle nie trafi� do wi�zienia w wyniku 
procesu*. W innym badaniu - nad symulowan� rozpraw� o odszkodowanie za 
wyrz�dzone szkody - oskar�onego przystojniejszego ni� ofiara zas�dzono na 
sum� 5 623 dolarów, podczas gdy oskar�onego brzydszego od ofiary — na sum� 
10 581 dolarów. Ładniejszych oskar�onych faworyzowali przy tym zarówno 
s�dziowie, jak i s�dziny (Kulka i Kessler, 1978). 

Inne badania wykazały, �e ludzie ładni maj� wi�ksz� szans� uzyskania 
pomocy w potrzebie (Benson, Karabenic i Lerner, 1976) i silniej wpływaj� na 
opini� innych, gdy tego zechc� (Chaiken, 1979). Równie� tutaj nie stwierdzono 
ró�nic mi�dzy płciami w regowaniu na wygl�d fizyczny - np. w badaniu 
dotycz�cym pomagania, osoby ładniejsze cz��ciej uzyskiwały pomoc zarówno 
od osób tej samej płci, jak i przeciwnej. Wyj�tkiem od tej reguły jest oczywi�cie 
sytuacja, w której osoba ładna jest spostrzegana jako rywal, szczególnie w 
„romantycznym" kontek�cie. Jednak poza tym wyj�tkiem, osoby ładne zdaj� si� 
cieszy� w naszej kulturze ogromn� przewag�. S� bardziej lubiane i postrzegane 
jako obdarzone licznymi cnotami, łatwiej przekonuj� innych i cz��ciej uzyskuj� 
od nich pomoc. Okazuje si� te�, i� zyski z dobrego wygl�du zaczynaj� si� 
kumulowa� ju� w pocz�tkach �ycia. Agresywno�� w szkole widziana jest przez 
dorosłych jako mniej naganna, je�eli sprawc� jest dziecko ładne (Dion, 1972), a 
nauczyciele skłonni s� zakłada�, �e dzieci ładniejsze s� m�drzejsze od brzydkich 
(Rich, 1975). 

Nic dziwnego zatem, �e aureola ładnego wygl�du jest regularnie 
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eksploatowana przez licznych praktyków wpływu społecznego. Poniewa� 
lubimy ludzi ładnych i ch�tniej im ulegamy, programy kształcenia sprzedawców 
zawieraj� wskazówki co do dbało�ci o wygl�d, a wa�nym kryterium doboru 
sprzedawców w modnych sklepach ubraniowych jest ich atrakcyjno�� fizyczna. 
Wreszcie, osoby zawodowo paraj�ce si� oszustwem s� z reguły pi�kne czy 
przystojne. 

W sposób najbardziej bezpo�redni wykorzystywane s� te wyniki bada� w 
przemy�le kosmetycznym - po prostu, poprzez ich mo�liwie szerokie 
nagło�nienie. Na przykład, pewne waszyngto�skie stowarzyszenie producentów 
kosmetyków (Cosmetic, Toiletry & Fragrance Association) sponsoruje programy 
badawcze i sympozja po�wi�cone ukrytym urokom atrakcyjno�ci fizycznej. 
Niedawno odbyło si� w Nowym Jorku sympozjum, na którym zaprezentowano 
„powa�ne studium badawcze" dowodz�ce, i� konsekwencje pi�kna fizycznego 
si�gaj� gł�boko poza sam naskórek - przynajmniej w oczach tych, którzy pi�kno 
to obserwuj�. Zaproszeni badacze obwie�cili równie� zaproszonym 
przedstawicielom mass-mediów, �e osobom ładnym mniej grozi 
niebezpiecze�stwo trafienia do wi�zienia, a za to maj� wi�ksz� szans� uzyskania 
pracy i wy�szej pensji na starcie, jak równie� wi�ksze szans� na to, by inni 
uwa�ali je za sympatyczne, interesuj�ce i kompetentne. Cho� badacze nauk 
społecznych ju� od pewnego czasu �wiadomi s� tych faktów, teraz, kiedy wie o 
tym i przemysł kosmetyczny, niepomiernie wzrosło prawdopodobie�stwo, �e 
wiedza ta dotrze i do szerszej publiczno�ci. W interesie tego przemysłu le�y 
bowiem dopuszczenie do tego „sekretu" mo�liwie szerokich rzesz 
(konsumentów)*. 

* Wynik ten - �e przystojni podejrzani rzadziej trafiaj� do wi�zienia, nawet w przypadku 
udowodnienia im winy - pozwala zrozumie� rezultaty pewnego fascynuj�cego eksperymentu 
kryminologicznego (Kurtzburg, Safar i Cavior, 1968). W wi�zieniu miasta Nowy Jork 
niektórzy pensjonariusze ze zniekształceniami twarzy przeszli upi�kszaj�ce operacje 
plastyczne, niektórzy za� ich nie przeszli. Cz��� wi��niów z ka�dej grupy poddano ponadto 
resocjalizacyjnym oddziaływaniom maj�cym na celu przywrócenie ich normalnej 
społeczno�ci. Analizy przeprowadzone w rok po zwolnieniu ka�dego z wi��niów wykazały, �e 
prawdopodobie�stwo powrotu do wi�zienia było znacznie mniejsze w�ród wi��niów, którzy 
przeszli operacj� plastyczn� (wyj�tek stanowili jedynie narkomani). Zale�no�� ta dotyczyła 
przy tym zarówno tych, którzy uprzednio przeszli, jak i nie przeszli przez program 
oddziaływa� resocjalizacyjnych. Skłoniło to niektórych kryminologów do twierdzenia, �e 
brzydkich wi��niów korzystniej jest poddawa� operacji plastycznej ni� resocjalizacji. Oba 
zabiegi s� co najmniej równie skuteczne, a operacja plastyczna jest przy tym znacznie ta�sza. 
Przytaczane w tek�cie dane Stewarta (1980) sugeruj� bł�dno�� pogl�du, �e operacje plastyczne 
mogłyby zast�pi� zabiegi resocjalizacyjne - upi�kszanie wi��niów mo�e bowiem nie tyle 
zmniejsza� prawdopodobie�stwo ich konfliktu z prawem w przyszło�ci, ile mo�liwo�� ich 
ponownego odesłania do wi�zienia. 

Podobie�stwo 

A co z przypadkami, kiedy wygl�d nie odgrywa znacz�cej roli? W ko�cu 
wi�kszo�� ludzi jest atrakcyjna jedynie przeci�tnie. Oczywi�cie, lubienie jest 
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rezultatem działania tak�e wielu innych czynników, z których najwa�niejsze 
jest podobie�stwo. 

Lubimy ludzi podobnych do nas samych (Byrne, 1971), niezale�nie od tego, 
czy podobie�stwo dotyczy wyznawanych przekona�, cech osobowo�ci i 
charakteru, stylu �ycia czy do�wiadcze� �yciowych. St�d te� ci, którzy chc�, 
aby�my ich polubili (tak, by�my tym łatwiej im ulegli), mog� to osi�gn�� 
poprzez przedstawianie siebie jako ludzi podobnych do nas. 

Dobrym przykładem jest sposób ubierania si� - wiele bada� wykazało, �e 
ch�tniej pomagamy ludziom ubranym podobnie do nas samych. W jednym z 
bada� wykonanych we wczesnych latach siedemdziesi�tych — kiedy to młodzi 
ludzie nosili si� albo w stylu „hippie", albo „normalnie" - do studentów w 
pewnym kampusie uniwersyteckim podchodził eksperymentator z pro�b� o 
monet� na telefon. Kiedy był ubrany podobnie do osoby proszonej (obaj w stylu 
hippie lub obaj w stylu normalnym), osoba ta spełniała jego pro�b� cz��ciej ni� 
w 2/3 przypadków. Kiedy jednak prosz�cy i proszony ubrani byli w odmiennym 
stylu, pro�ba spełniona została w mniej ni� połowie przypadków (Emswiller, 
Deaux i Willits, 1971). W innym badaniu pokazano, jak dalece pozytywna 
reakcja na podobie�stwo ma charakter automatyczny. Uczestnicy marszu 
pokojowego ch�tniej podpisywali przedło�on� im petycj�, gdy osoba zbieraj�ca 
podpisy była ubrana w stylu podobnym do ich własnego, a tak�e cz��ciej petycji 
tej w ogóle nie czytali (Suedfeld, Bochner i Matas, 1971). Klik, wrrr.... 

* Czy zauwa�yli�cie, �e ludzie ładni zwykle nie podzielaj� zachwytów nad swoj� 
osobowo�ci�? Istniej�ce badania nie tylko wskazuj� na bardzo słaby zwi�zek miedzy 
atrakcyjno�ci� wygl�du fizycznego a samoocen� (por. Adams, 1977), ale wykazuj� te�, 
dlaczego zwi�zek ten winien by� niewielki. Jeden z powodów jest taki, �e osoby atrakcyjne 
zdaj� sobie spraw� z faktu, �e przypisywane im cnoty bior� si� wła�nie z aureoli ich wygl�du 
fizycznego (Major, Carrington i Carnevale, 1984). Mo�e to doprowadza� je do sporej 
niepewno�ci co do rzeczywistej warto�ci ich własnej osoby. 
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Tylko dla ptaków - handel nieruchomo�ciami 

Rysunek 5.3. Sprzedawcy od dawna dobrze rozumiej� wpływ 
własnego podobie�stwa do klientów na wielko�� sprzeda�y. 

Reguła podobie�stwa jest dosy� cz�sto wykorzystywana w ten sposób, �e 
pragn�ce nas do czego� nakłoni� osoby twierdz� wprost, �e ich pogl�dy i 
do�wiadczenia s� podobne do naszych. Mi�dzy innymi na to wła�nie kładzie si� 
szczególny nacisk w szkoleniu sprzedawców samochodów - maj� oni zwraca� 
uwag� na wszelkie sygnały mówi�ce o pogl�dach czy zainteresowaniach klienta. 
Je�eli w baga�niku jego samochodu zobacz� namiot, to ich zadaniem jest 
napomkn�� w trakcie pertraktacji o tym, jak bardzo uwielbiaj� je�dzi� za miasto 
czy na ryby. Je�eli zauwa��, �e klient wywodzi si� z innego stanu, zapytaj�, jaki 
to stan i „odkryj�" ze zdziwieniem, �e oni sami (albo ich �ona) równie� w tym 
stanie si� urodzili. 

Cho� tego rodzaju podobie�stwa s� pozornie niewa�ne, ich znaczenie polega 
na tym, �e jednak działaj� na stopie� sympatii, jak� obdarzamy innych (Brewer, 
1979; Tajfel, 1981). Analiza dokumentacji pewnego towarzystwa 
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ubezpieczeniowego wykazała, �e szansa wykupienia ubezpieczenia rosła 
wtedy, kiedy proponuj�cy je agent był podobny do klienta pod wzgl�dem wieku, 
religii, pogl�dów politycznych, a tak�e palenia lub niepalenia papierosów 
(Evans, 1963). Poniewa� nawet całkiem niewa�ne podobie�stwa nasilaj� 
sympati�, ostrzegam czytelników przed nieznajomymi wykrzykuj�cymi z 
cokolwiek bezzasadnym entuzjazmem: „No wi�c ze mn� było dokładnie tak 
samo!" (czy co� w tym rodzaju)*. W istocie, nie zawadzi nawet ostro�no�� w 
stosunku do, powiedzmy, sprzedawców, którzy na podobnych jedynie 
wygl�daj�. Wiele realizowanych obecnie programów kształcenia sprzedawców 
zaleca im bowiem na�ladowanie klienta pod wzgl�dem mimiki, gestykulacji, 
sposobu mówienia itp. drobiazgów, o których dobrze ju� wiadomo, �e 
podobie�stwo pod ich wzgl�dem jest silnym, cho� niezauwa�alnym promotorem 
sympatii (LaFrance, 1985; Locke i Horowitz, 1990; Woodside i Davenport, 
1974). 

Komplementy 

Aktor McLean Stevenson opowiadał w swoim czasie, jak to jego �ona złapała 
go w mał�e�sk� pułapk�: „powiedziała, �e mnie lubi". Cho� pomy�lana jako 
�art, wypowied� ta jest te� i pouczaj�ca, poniewa� informacja, �e kto� nas lubi, 
mo�e by� zdumiewaj�co skutecznym czynnikiem nasilaj�cym nasze lubienie 
tego kogo� (Berscheid i Walster, 1978). Tak wi�c je�eli ludzie twierdz�, �e nas 
lubi� (lub �e s� do nas podobni), oznacza to cz�sto, �e chc� od nas co� uzyska�. 

Czy pami�tasz Joe Girarda, „najwi�kszego sprzedawc� samochodów" i 
tajemnic� jego sukcesu? Miał on zwyczaj robi� co�, co na pierwszy rzut oka 
wydaje si� głupi� rozrzutno�ci�. Co miesi�c wysyłał ka�demu ze swoich 13 
tysi�cy byłych klientów kartk� pocztow�. Były to ró�ne kartki w ró�nych 
miesi�cach (od noworocznych w styczniu do bo�onarodzeniowych w grudniu), 
ale zawsze zawierały ten sam napis: „Lubi� Ci�". I - jak wyja�niał Joe Girard - 
„Nic wi�cej na kartce nie było oprócz mojego nazwiska. Po prostu im mówi�, �e 
ich lubi�". 

Czy taka kartka z napisem „Lubi� Ci�", nadchodz�ca co miesi�c z 
regularno�ci� zegarka, bezosobowa, w oczywisty sposób motywowana ch�ci� 
sprzedawania jak najwi�kszej liczby samochodów, naprawd� mo�e co� zmieni�? 
Joe Girard uwa�ał, �e tak, a skala jego zawodowego sukcesu ka�e bra� jego 
zdanie powa�nie pod uwag�. Joe rozumiał oczywist�, cho� wa�n� cech� ludzkiej 
natury - wszyscy jeste�my niesłychanie łapczywymi po�eraczami 
komplementów. I cho� bywa, �e pochlebców traktujemy pow�ci�gliwie - 
szczególnie, kiedy wiemy, �e co� mog� od nas uzyska� (Jones i Wortman, 1973) 
- z reguły mamy skłonno�� wierzy� pochlebstwom nawet nieprawdopodobnym 
(Byrne, Rasche i Kelley, 1974). I lubi� pochlebców. 

* Jeszcze innym powodem ostro�no�ci powinien by� wykazany w badaniach fakt, �e zwykle 
nie doceniamy stopnia, w jakim nasza sympatia do innych zale�y wła�nie od podobie�stwa 
(Gonzales i in., 1983). 
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Pewien eksperyment przeprowadzony w Północnej Karolinie pokazuje, jak 
daleko si�ga nasza bezradno�� wobec komplementów. Badani m��czy�ni 
otrzymywali komentarze na swój temat od innych osób, którym potrzebna była 
ich (badanych) pomoc. Niektórzy otrzymali komentarze tylko pochlebne, inni -
tylko niepochlebne, jeszcze inni - komentarze mieszane. Badanie przyniosło trzy 
interesuj�ce rezultaty. Po pierwsze, badani najbardziej lubili autora komentarzy 
wył�cznie pochlebnych. Po drugie, działo si� tak nawet w warunkach, w których 
doskonale zdawali sobie spraw� z tego, �e „komentator" pragnie sobie zaskarbi� 
ich sympati�. Po trzecie, w przeciwie�stwie do innych komentarzy, komentarze 
wył�cznie pochlebne wcale nie musiały by� trafne, by działa� - kiedy były 
trafne, wywoływały taki sam wzrost sympatii jak wtedy, kiedy były bł�dne 
(Drachman, deCarufel i I�sko, 1978). 

Nasza pozytywna reakcja na pochlebstwa jest wi�c tak zautomatyzowana, �e 
łatwo mo�emy pa�� ofiar� kogo�, kto pochlebstwami manipuluje celem zyskania 
naszej sympatii. Klik, wrrr.... W �wietle tych prawidłowo�ci, koszty corocznego 
druku i przesłania 150 tysi�cy kartek z napisem „Lubi� Ci�" nie wydaj� si� wi�c 
ani bezsensowne, ani tak rozrzutnie du�e. 

Kontakt i współpraca 

Z reguły bardziej lubimy to, co znamy (Zajonc, 1968). By tego dowie��, 
przeprowadzi� mo�esz mały eksperyment. We� negatyw zdj�cia 
przedstawiaj�cego twoj� własn� twarz i zrób dwie odbitki — normaln� i 
„odwrócon�", a wi�c tak�, gdzie lewa strona Twojej twarzy pojawi si� na prawej 
stronie zdj�cia i na odwrót. Połó� obie odbitki przed sob� i wybierz, która 
bardziej Ci si� podoba. O taki sam wybór popro� te� bliskiego przyjaciela. 
Podobny eksperyment przeprowadzony w mie�cie Milwaukee (Mita, Dremer i 
Knight, 1977) podpowiada, �e stanie si� tu co� dziwnego. Prawdopodobnie Twój 
przyjaciel wybierze Twoje normalne zdj�cie, jednak ty wybierzesz zdj�cie 
odwrócone. Dlaczego? Dlatego, �e obaj zareagujecie wi�kszym lubieniem na to, 
co lepiej znacie. Twój przyjaciel lepiej zna normalny wizerunek Twojej twarzy 
pokazywanej �wiatu, Ty jednak lepiej znasz wizerunek swojej twarzy odbijany 
codziennie w lustrze, a wi�c odwrócony. 

Dzi�ki swemu wpływowi na wielko�� odczuwanej przez nas sympatii, „zna-
no��" wywiera istotny wpływ na wiele naszych wyborów, w tym wyborów 
politycznych (Grush, 1980; Grush, McKeough i Ahlering, 1978). Wygl�da na to, 
�e wyborcy tym ch�tniej wybieraj� jakiego� polityka, im bardziej s� z nim 
obeznani. Pewne kontrowersyjne wybory w stanie Ohio wygrał polityk, któremu 
nikt nie dawał wi�kszych szans - dopóki tu� przed wyborami nie zmienił swego 
nazwiska na Brown (nazwisko o du�ych tradycjach politycznych w tym stanie). 

Dzi�ki czemu zdarzaj� si� takie historie? Odpowied� le�y po cz��ci w 
nie�wiadomym charakterze wpływu „znano�ci" na sympati�. Cz�sto nie zdajemy 
sobie sprawy z faktu, �e nasz stosunek do kogo� czy czego� zale�y od samej 
liczby naszych spotka� z tym kim� lub czym�. Na przykład, w pewnym 
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eksperymencie wy�wietlano badanym liczne zdj�cia twarzy, przy czym czas 
wy�wietlania był na tyle krótki, �e badani nie byli potem w stanie poprawnie 
rozpozna�, które twarze ju� widzieli, a które nie. A jednak kiedy doszło do 
bezpo�redniego kontaktu z nieznajomym, badani bardziej lubili tego 
nieznajomego, którego zdj�cie im pokazywano na pocz�tku badania (Bornstein, 
Leone i Galley, 1987). 

Na podstawie tego rodzaju danych wielu badaczy wysnuło hipotez�, �e 
sposobem na zmniejszenie uprzedze� mi�dzy osobami ró�nych ras byłoby 
nasilenie cz�sto�ci kontaktów mi�dzy nimi. Sam wzrost cz�sto�ci kontaktów 
miałby doprowadzi� do wzrostu sympatii mi�dzy przedstawicielami wzajemnie 
do siebie uprzedzonych ras. Jednak�e badania nad wielko�ci� uprzedze� w 
desegre-gowanych rasowo* szkołach wykazały, �e jest dokładnie odwrotnie. 
Okazało si�, �e desegregacja rasowa nasila uprzedzenia etniczne, zamiast je 
osłabia� (Stephan, 1978). 

Zatrzymajmy si� na dłu�ej przy problemie rasowej desegregacji szkół. Jak 
bardzo chwalebne nie byłyby intencje tych, którzy pragn� osłabi� etniczne 
uprzedzenia poprzez nasilenie cz�sto�ci kontaktów mi�dzy osobami ró�nych ras, 
ich pomysł „samego kontaktu" zdaje si� by� skazany na niepowodzenie, pomysł 
ten bowiem opiera si� na gł�bokim niezrozumieniu kilku spraw (Gerard, 1983; 
Maruyana, Miller i Holtz, 1986). Po pierwsze, istniej�ce badania pokazuj�, �e 
szkoła nie jest „tyglem" stapiaj�cym ró�ne rasy, a wi�c �rodowiskiem, w którym 
dzieci kontaktuj� si� z dzie�mi innej rasy równie cz�sto, jak z dzie�mi rasy 
własnej. Po latach, jakie upłyn�ły od wprowadzenia formalnej integracji rasowej 
w szkołach publicznych, mało jest dowodów na rzeczywist�, społeczn� 
integracj� ucz�szczaj�cych do nich dzieci. Na ogół uczniowie kontaktuj� si� z 
kolegami i kole�ankami jedynie własnej rasy, izoluj�c si� od dzieci innej rasy 
(Gerard i Miller, 1975; Rogers i in., 1984). Po drugie, nawet gdyby w 
zintegrowanych rasowo szkołach wyst�powały liczne kontakty mi�dzyrasowe, 
badania psychologiczne przekonuj�, �e wzrost cz�sto�ci kontaktów wcale nie 
zawsze owocuje wzrostem sympatii. W rzeczywisto�ci, cz�ste napotykanie 
jakiego� przedmiotu czy osoby w nieprzyjemnych warunkach - takich jak 
frustracja, konflikt czy rywalizacja - prowadzi do obni�enia sympatii, jakimi s� 
darzone (Burgess i Sales, 1971; Swap, 1977; Zajonc, Markus i Wilson, 1974). A 
s� to wła�nie warunki typowe dla współczesnej szkoły ameryka�skiej. 

Rozwa�my pouczaj�cy opis typowego funkcjonowania klasy szkolnej 
dokonany przez psychologa Elliota Aronsona, którego poprosiły o konsultacj� 
władze szkolne z miasta Austin w stanie Teksas. 

Z grubsza rzecz bior�c, funkcjonowanie klasy wygl�da 
nast�puj�co. Nauczyciel staje przed klas� i zadaje pytanie. 
Sze�cioro do dziesi�ciorga dzieci wyci�ga pospiesznie r�k�, 
staraj�c si� zwróci� na siebie uwag� nauczyciela i udowodni�, jakie 
s� bystre. Grupka innych siedzi sparali�owana, spuszczaj�c wzrok 
i staraj�c si� wygl�da� tak, jakby ich nie było. Po wybraniu przez 
nauczyciela jednego z dzieci, na twarzach ochotników, którzy 
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stracili szans� wykazania si�, wida� zawód lub zniech�cenie, na 
twarzach pozostałych - ulg�. Zabawa ta ma charakter ostrej 
rywalizacji, a stawka jest wysoka, dzieci bowiem walcz� o uznanie i 
miło�� jednej z dwóch-trzech najwa�niejszych dla nich osób na 
�wiecie. 

Co wi�cej, taki proces nauczania gwarantuje, �e dzieci nie naucz� 
si� lubi� i rozumie� inne dzieci. Przypomnij sobie swoje własne 
do�wiadczenia szkolne. Kiedy nauczyciel wywoływał do odpowiedzi 
inne dziecko, a ty znała� odpowied�, czy nie pojawiała si� w Tobie 
czasami nadzieja, �e tamto dziecko odpowie �le, a Ty b�dziesz 
miał szans� wykaza� si� wiedz�? Czy nie pami�tasz swojej 
własnej zazdro�ci i niech�ci do kole�anki, która dobrze 
odpowiedziała na pytanie? W tym systemie dzieci ponosz�ce 
pora�k� staj� si� zazdrosne o sukces i niech�tne kolegom, którzy 
go odnosz�, nazywaj�c ich pieszczoszkami nauczycieli i nie 
stroni�c od kierownia na nich agresji na szkolnym boisku. Z kolei 
uczniowie odnosz�cy sukcesy nierzadko maj� w pogardzie mniej 
„udanych" kolegów, uwa�aj�c ich za „t�pych" czy 
„głupich" (Aronson, 1975). 

* S� to szkoły, w których do tych samych klas ucz�szczaj� dzieci ró�nych ras, nierzadko 
obowi�zkowo dowo�one autobusami z innych dzielnic miasta (przyp. tłum.) 

Czy mo�na si� zatem dziwi�, �e desegregacja rasowa, wymuszana �rodkami 
administracyjnymi (wo�enie dzieci z jednej dzielnicy do drugiej, rejonizacja czy 
zamykanie niektórych szkół) tak cz�sto powoduje raczej wzrost ni� spadek 
uprzedze� rasowych? Trudno oczekiwa� czego� innego, je�eli nasze dzieci 
odnajduj� ciepło przyjacielskich kontaktów w obr�bie własnej grupy etnicznej, a 
spotkania z dzie�mi innych ras dochodz� do skutku jedynie w rywalizacyjnym 
kontek�cie klasy szkolnej. 

Czy istnieje jakie� rozwi�zanie tego problemu? Jedna mo�liwo��, to po prostu 
zaprzesta� wysiłków maj�cych na celu integracj� rasow� naszego społecze�stwa. 
Trudno to jednak uzna� za dobre rozwi�zanie. Nawet pomijaj�c komplikacje 
prawne i konstytucyjne, jakie krok taki musiałby za sob� poci�gn��, istniej� 
solidne podstawy do kontynuowania programu integracji rasowej. Na przykład, 
cho� osi�gni�cia szkolne uczniów białych nie ulegaj� zmianie, uczniowie czarni 
maj� dziesi�ciokrotnie wi�ksz� szans� podwy�szy� swoje osi�gni�cia w wyniku 
desegregacji, ni� je obni�y� (Stephan, 1978). 

Zatem w podej�ciu do problemu integracji rasowej w szkole warto zachowa� 
ostro�no��, aby nie wyla� dziecka razem z k�piel�. Pocz�tkowy pomysł polegał 
oczywi�cie na tym, by wyla� sam� wod�, a dziecko - �wiec�ce czysto�ci� - z niej 
wyj��. Jednak jak dot�d, dziecko nadal nasi�ka wezbranymi wodami nienawi�ci 
rasowej. Na szcz��cie, badania specjalistów edukacyjnych nad „uczeniem 
kooperacyjnym" stwarzaj� realn� nadziej� upuszczenia tych wezbranych wód. 
Poniewa� nasilenie uprzedze� w szkołach zintegrowanych rasowo wypływa w 
du�ym stopniu z faktu, i� dzieci innych ras wyst�puj� w klasie jako rywale, 
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badacze ci nie bez powodzenia próbuj� skonstruowa� tak� klas� szkoln�, 
której działanie opiera� si� b�dzie na współpracy, a nie na rywalizacji. 

Na obóz. By zrozumie� logik� działania takiej klasy, przyjrzyjmy si� wpierw 
licz�cemu sobie ju� trzy dekady programowi badawczemu, którego autorem był 
uczony tureckiego pochodzenia, Muzafer Sherif i jego współpracownicy (Sherif i 
in., 1961). Badaczy tych zaintrygowało zjawisko konfliktu mi�dzygrupowego, 
które postanowili bada� na obozie letnim dla chłopców. Cho� chłopcy w ogóle 
nie zdawali sobie sprawy ze swego uczestnictwa w badaniu, badacze umiej�tnie 
zmieniali ró�ne elementy sytuacji społecznej na obozie tak, aby móc 
zaobserwowa�, jakie z tego wynikaj� konsekwencje dla kontaktów mi�dzy-
grupowych. 

Chłopców podzielono na dwie grupy - „Orłów" i „Grzechotników" - i bardzo 
niewiele trzeba było, aby stosunki mi�dzy nimi nabrały charakteru rywalizacji. 
Wystarczyło obie grupy umie�ci� w oddzielnych szałasach i pozwoli� ka�dej z 
nich na przybranie własnej nazwy. Chłopcy bardzo szybko zacz�li pomniejsza� 
warto�� i osi�gni�cia „drugiej" grupy, do której sami nie nale�eli. Jednak te 
przejawy wrogo�ci były niczym w porównaniu z tymi, które pojawiły si� od 
momentu, gdy badacze pocz�li organizowa� konkursy i zawody sportowe 
poci�gaj�ce za sob� rywalizacj� obu grup. Bardzo szybko chłopcy z obu grup 
pocz�li obdarza� si� obra�liwymi epitetami („oszu�ci", „�mierdziele"), napada� 
na szałas przeciwnika, kra�� i pali� jego „sztandary", a szturcha�ce podczas 
obiadu we wspólnej stołówce były na porz�dku dziennym. 

W tym momencie Sherif i jego współpracownicy spróbowali pierwszego i 
oczywistego remedium na wzajemn� wrogo��. Odizolowali grupy tak, by ka�da 
z nich mogła troch� podusi� si� w swoim własnym sosie, aby po wyga�ni�ciu 
buzuj�cych emocji na powrót doprowadzi� do poprawnych kontaktów mi�dzy-
grupowych. 

Jak jednak wygasi� wrogo�� mi�dzy grupami? Badacze próbowali 
pocz�tkowo po prostu nasili� kontakty mi�dzy członkami wrogich grup. Jednak 
nawet wtedy, gdy kontakty te odbywały si� w przyjemnych warunkach (wspólne 
ogl�danie filmu, piknik), ich rezultaty okazały si� katastrofalne. Pikniki 
zamieniały si� we wzajemne obrzucanie si� jedzeniem, wspólna zabawa - w 
gło�ne obrzucanie si� wyzwiskami, a kolejka po obiad zacz�ła przypomina� 
mecz rugby. Badacze zacz�li si� obawia�, �e wyhodowali — niczym doktor 
Frankenstein - potwora, nad którym utracili kontrol�. I wtedy popróbowali 
pomysłu równie prostego, co skutecznego. 

Zaaran�owali mianowicie szereg takich sytuacji, w których rywalizacja 
mi�dzy grupami byłaby dla ka�dej z nich szkodliwa, natomiast współpraca 
stawała si� korzystna dla członków obu grup. Na przykład pewnego dnia 
„utkn�ła" w piasku ci��arówka jad�ca do miasta po jedzenie. Tylko wspólny 
wysiłek wszystkich chłopców mógł doprowadzi� do tego, �e b�d� mieli co je��. 
Innego dnia „zepsuł si�" wodoci�g doprowadzaj�cy do obozu wod� z odległego 
zbiornika. �wiadomi faktu, �e tylko współdziałanie doprowadzi do 
zlokalizowania i naprawienia szkody przed nadej�ciem nocy, chłopcy podzielili 
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si� prac� i rozwi�zali problem. Jeszcze innego dnia pojawiła si� mo�liwo�� 
obejrzenia bardzo atrakcyjnego filmu, na którego wypo�yczenie nie zezwalał 
jednak stan obozowej kasy. Dla chłopców stało si� jasne, �e tylko poł�czenie 
zasobów umo�liwi im t� atrakcj�. Utworzyli wi�c wspóln� kas� i razem obejrzeli 
film. 

Cho� konsekwencje tych wspólnych przedsi�wzi�� nie pojawiły si� 
natychmiast, byty jednak uderzaj�ce. Realizacja wspólnych celów doprowadziła 
stopniowo do zabli�nienia si� przepa�ci mi�dzy grupami. Ustały utarczki słowne, 
chłopcy przestali si� szturcha� w stołówce, a nawet zacz�li siadywa� przy tym 
samym stole. Poproszeni o wskazanie swoich najlepszych przyjaciół na obozie, 
wymieniali niekiedy kolegów z drugiej grupy, cho� jeszcze kilka dni wcze�niej 
ka�dy wskazywał wył�cznie członków grupy własnej (niektórzy nawet 
dzi�kowali badaczom za mo�liwo�� powtórnego wskazania przyjaciół, gdy� 
zmienili zdanie). Pewnego wieczoru wracali do obozu z ogniska jednym 
autobusem - i cho� przedtem zako�czyłoby si� to awantur�, tym razem nast�piło 
to na wyra�n� pro�b� chłopców z obu grup. Podczas za� postoju przy budce z 
napojami jedna z grup stwierdziła, �e dysponuje jeszcze kapitałem 5 dolarów, 
wobec czego zaprosiła niedawnych rywali na mro�on� czekolad�! 

Nietrudno dociec, �e te przyjazne awanse miały swoje �ródło w sytuacjach, w 
których inni chłopcy widziani byli nie jako rywale, ale jako sprzymierze�cy i 
współpracownicy. Momentem kluczowym stało si� wi�c pojawienie si� przed 
chłopcami z obu grup jednego, wspólnego celu. Wła�nie niezb�dno�� 
współpracy doprowadziła chłopców do tego, �e zacz�li postrzega� siebie 
nawzajem jako całkiem sensownych kolegów, pomocników, przyjaciół. Gdy 
wspólne wysiłki doprowadziły do upragnionego sukcesu, niemo�liwe okazało si� 
dalsze odczuwanie wrogo�ci w stosunku do tych, z którymi razem osi�gn�ło si� 
sukces*. 

Z powrotem do szkoły. Po�ród napi�� społecznych, jakie wywołała w 
Ameryce decyzja o przymusowej desegregacji rasowej szkół, niektórzy 
psychologowie wychowania zdali sobie spraw�, �e eksperyment Sherifa 
stanowi� mo�e �ródło konkretnych wskazówek co do sposobu zorganizowania 
klasy szkolnej. Gdyby udało si� proces nauczania zorganizowa� w taki sposób, 
by cho� czasami niezb�dna była współpraca dzieci z ró�nych grup etnicznych, 
pobyt we wspólnej szkole mógłby doprowadzi� do zmniejszenia poziomu 
uprzedze� rasowych. W tym wła�nie duchu podj�to szereg prób w ró�nych 
stanach (Cook, 1990; De-Vries i Slavin, 1978; Johnson i Johnson, 1983), z 
których najbardziej interesuj�cy wydaje si� program klasy-układanki, 
stworzony przez Elliota Aronsona i jego współpracowników z Teksasu i 
Kalifornii (Aronson, Stephan, Sikes, Blaney i Snapp, 1978). 

Istot� klasy-układanki jest takie zaaran�owanie procesu nauczania, by 
uczniowie wspólnie uczyli si� jakiego� materiału, z którego nast�pnie zdaj� 
klasówk�. Uzyskuje si� to przez tworzenie z uczniów małych grupek. Ka�dy 
ucze� z grupy otrzymuje tylko jedn� porcj� materiału i dopiero zło�enie 
wszystkich tych porcji daje sum� wymaganej na klasówce wiedzy (tak jak 
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zło�enie wszystkich elementów pozwala uło�y� układank�). System ten 
wymusza współprac� - aby zda� klasówk�, ka�dy ucze� musi skorzysta� z 
pomocy (wiedzy) ka�dego innego ucznia ze swojej grupy. Ka�dy musi te� 
pomóc wszystkim pozostałym, gdy� inaczej cała grupa nie zdałaby klasówki. 
Podobnie jak obozo-wicze Sherifa, uczniowie w tak zorganizowanej klasie nie 
tylko nie musz� rywalizowa�, ale wr�cz s� zmuszeni — je�eli chc� osi�gn�� 
własne cele — do współpracy. 

* Rzecz jasna, współpraca zako�czona wspólnym sukcesem usuwa wrogo�� nie tylko w�ród 
chłopców w wieku szkolnym. Pó�niejsze badania wykazały podobne zjawisko w odniesieniu 
do studentów (Worchel, 1979) i pracowników przedsi�biorstw (Blake i Mouton, 1979). 

System ten przyniósł warte uwagi rezultaty po jego wprowadzeniu do 
zintegrowanych rasowo klas szkolnych. Badania wykazały, �e - w porównaniu z 
klasami zorganizowanymi na sposób tradycyjny — klasy-układanki prowadz� do 
zmniejszenia wzajemnych uporzedze� i nasilenia przyja�ni miedzy dzie�mi 
ró�nych ras. U uczniów wywodz�cych si� z mniejszo�ci etnicznych powoduj� 
te� wzrost samooceny, nasilenie sympatii do szkoły oraz wzrost ocen szkolnych. 
Na systemie tym korzystaj� te� uczniowie biali, u których obserwuje si� wzrost 
samooceny i sympatii do szkoły, a ich post�py szkolne s� nie gorsze ni� post�py 
białych dzieci z klas tradycyjnych (Aronson, Bridgeman i Geffiier, 1978a, 
1978b). 

Zatrzymajmy si� nieco nad tymi wynikami. Co takiego dzieje si� w klasach-
układankach, �e uzyskuje si� w nich rezultaty od lat z nadziej� wyczekiwane w 
desegregowanych rasowo szkołach? By lepiej to zrozumie�, rozwa�my 
przytaczany przez Aronsona (1975) przypadek Carlosa, meksyka�sko-
ameryka�skiego chłopca, który znalazł si� w takiej klasie: 

Carlos niezbyt biegle władał angielskim, który był jego drugim 
j�zykiem. Poniewa� inne dzieci cz�sto si� na�miewały z jego 
wymowy, nauczył si� w ogóle nie zabiera� głosu w klasie. 
Powiedzie� nawet mo�na, �e Carlos i nauczycielka zawi�zali 
swoisty spisek milczenia. On siedział cicho, skryty w�ród gwaru 
klasy, nie nara�ony na ambarasuj�ce dukanie odpowiedzi, ona za� 
nie wywoływała go do odpowiedzi. Intencje kieruj�ce nauczycielk� 
były zreszt� jak najlepsze - nie chciała Carlosa nara�a� na 
upokorzenia i wy�miewanie przez inne dzieci. Jednak takie 
post�powanie nauczycielki prowadziło do faktycznego wypisania 
Carlosa z �ycia klasy, przekazywało bowiem innym dzieciom ukryty 
komunikat - Carlos nie jest wart, by zwraca� na� uwag�. Skoro 
nauczycielka o nic go nie pyta, to pewnie na �adne pytanie nie 
potrafi odpowiedzie�. Jest głupi. Całkiem mo�liwe, �e do 
podobnego wniosku doszedł i sam Carlos. 

Naturalnie, nowy system był dla Carlosa co najmniej niewygodny, 
bo wymuszał mówienie do kolegów, co przychodziło mu z du�� 
trudno�ci�. Wygłaszaj�c swój kawałek, Carlos j�kał si� i wiercił 
niespokojnie, cz�sto przystaj�c. Inne dzieciaki wcale mu nie 
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pomagały - reagowały zgodnie ze swoim utrwalonym 
przekonaniem, �e Carlos jest nierozgarni�ty. Kiedy jedno dziecko 
j�ka si�, inne nie daruj� sobie okazji, �eby mu nie podokucza�. 
„Przecie� ty nic nie umiesz, tylko j�kasz si� i j�kasz" oskar�yła go 
Mary. „Jeste� durny, po prostu durny". Jeden z nas, obserwatorów, 
wł�czył si� wtedy ze słowami: „No dobra, mo�ecie si� z niego 
wy�miewa�, je�eli akurat tak� macie ochot�. Ale nawet je�eli jest to 
rzeczywi�cie �mieszne i tak nie pomo�e to wam w dowiedzeniu si�, 
-co Joseph Pullitzer robił w tych latach, o których ma wam 
opowiedzie� Carlos, l jak wtedy zdacie klasówk�, która jest za 
godzin�?" Zauwa�cie, �e komentarz ten zmienił definicj� zysku. Dla 
dzieci stało si� jasne, �e Mary nie mo�e nic zyska� poni�aj�c 
Carlosa - wy�miewaj�c si� z niego nara�a si� tylko na straty. Po 
szeregu takich do�wiadcze� zbieranych przez kilka dni przez dzieci 
zacz�ło do nich dociera�, �e jedynym sposobem nauczenia si� 
tego kawałka materiału, który przedstawiał im Carlos, było uwa�ne 
słuchanie Carlosa. 

...l kiedy to ju� sobie u�wiadomiły, dzieciaki stały si� �wietnymi 
„zadawaczami pyta�" - kim� na kształt młodocianych Sherlocków 
Holmesów. Zamiast ignorowa� czy wy�miewa� Carlosa, nauczyły 
si� zadawa� mu takie pytania, które ułatwiały mu wytłumaczenie, o 
co chodzi. B�d�c rozumianym coraz lepiej, Carlos mniej ju� był 
napi�ty, co doprowadziło do tego, �e mówił ju� lepiej. Po dwóch 
tygodniach dzieci doszły do wniosku, �e Carlos nie był nawet w 
cz��ci tak t�py, jak to sobie przedtem my�lały. Zauwa�yły w nim 
rzeczy, których przedtem wcale nie widziały. Zacz�ły go lubi�, a 
szkoła zrobiła si� dla Carlosa znacznie przyjemniejsza, kiedy 
okazało si�, �e anglosaskie dzieciaki s� jego przyjaciółmi, a nie 
prze�ladowcami (s. 47-48). 

Stoj�c w obliczu tak pocieszaj�cych wyników, nietrudno popa�� w nadmierny 
entuzjazm — oto znale�li�my proste i łatwe rozwi�zanie powa�nego problemu 
społecznego. Jednak do�wiadczenie podpowiada, �e powa�ne problemy rzadko 
zyskuj� sobie takie proste rozwi�zania. Podobnie jest pewnie i w tym przypadku 
— zakres skuteczno�ci klasy-układanki jest bowiem spraw� do�� niejasn� 
(Rosenfield i Stephan, 1981; Slavin, 1983). Jego poznanie wymaga wielu 
dalszych bada� nad tym, w jakim wieku najlepiej stosowa� t� metod�, jak du�e i 
jakiego rodzaju winny by� grupy dzieci itp. Dopiero lepsze rozpoznanie tych 
kwestii pozwoliłoby na ewentualne wprowadzenie tej metody na szersz� skal� do 
ameryka�skich szkół. Ewentualnie, bo metoda ta ma i swoje koszty. Pozbawia 
ona nauczyciela jego centralnej roli w klasie, jako �e wi�kszo�� nauczania 
przejmuj� na siebie uczniowie. Poza tym, w szkole winno by� te� i miejsce na 
pewn� doz� rywalizacji, która silnie motywuje uczniów do wysiłków i osi�gni��, 
co stanowi wa�ny warunek kształtowania si� pozytywnej samooceny. Zatem 
idzie nie tyle o całkowit� eliminacj� rywalizacji i zast�pienie jej współprac�, ile 
o zniesienie wył�czno�ci tej pierwszej i znalezienie w szkole miejsca na 
współprac� dzieci o ró�nym pochodzeniu etnicznym. 

Pomimo tych wszystkich zastrze�e�, nie mog� powstrzyma� si� od �ywienia 
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du�ych nadziei, jakie budz� we mnie dotychczasowe dowody na skuteczno�� 
„kooperatywnych" metod nauczania. Gdy rozmawiam ze swoimi studentami czy 
nawet przyjaciółmi o perspektywach nauczania kooperacyjnego czuj�, �e budzi 
si� we mnie optymizm. Szkoły publiczne s� od dawna �ródłem zniech�caj�cych 
wiadomo�ci - spadek poziomu nauczania, ucieczka nauczycieli od zawodu, 
wzrost przest�pczo�ci i - oczywi�cie - konfliktów na tle etnicznym. Nauczanie 
kooperacyjne wydaje mi si� nie�miałym jeszcze, ale ekscytuj�cym i jasnym 
promykiem na tle tego coraz ciemniejszego obrazu. 

  

Rysunek 5.4. Jak pokazuj� badania, zorganizowanie klasy szkolnej na wzór układanki 
„puzzle" nie tylko ułatwia przyja�� i współprac� mi�dzy uczniami o ró�nym pochodzeniu 
etnicznym, ale równie� podnosi samoocen� uczniów wywodz�cych si� z mniejszo�ci, podnosi 
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stopie�, w jakim lubi� szkoł� i stopnie, jakie w szkole otrzymuj�. 

Po co taka długa dygresja o wpływie desegregacji rasowej w szkołach na 
poziom uprzedze� etnicznych? Szło mi o wskazanie dwóch spraw. Po pierwsze, 
cho� „znano��" wywołana powtarzaj�cymi si� kontaktami zwykle nasila 
sympati� i lubienie, dokładnie na odwrót dzieje si� wtedy, gdy do kontaktów 
dochodzi w nieprzyjemnych warunkach. Gdy wi�c rzucimy dzieci ró�nych ras w 
warunki nieprzyjemnej rywalizacji panuj�cej w szkołach, oczekiwa� mo�emy 
tylko tego, co faktycznie widzimy - nasilenia konfliktów i uprzedze� etnicznych. 
Po drugie, dowody na to, i� nauczanie kooperatywne zmniejsza wrogo�� mi�dzy 
uczniami wykazuj� te�, jak dalece kooperacja decyduje o ludzkich sympatiach. 

Zanim przyjmiemy to ostatnie twierdzenie — �e współpraca nasila lubienie - 
poddajmy je krytycznej próbie i odpowiedzmy sobie na pytanie, czy współpraca 
jest wykorzystywana przez praktyków wpływu społecznego? Czy współpracuj� 
oni z nami, aby�my ich polubili i tym łatwiej im ulegli? Czy podkre�laj� fakt 
pojawienia si� współpracy, je�li wyst�pi� jakie� jej oznaki? Czy staraj� si� te 
oznaki rozdmucha�? I wreszcie najwa�niejsze - czy staraj� si� stworzy� tak� 
współprac� lub przynajmniej jej pozory? 

Odpowiedzi na te wszystkie pytania brzmi� niezmiennie „tak". Praktycy 
wpływu społecznego zawsze staraj� si� sprawi� wra�enie, �e pracuj� na rzecz 
tych samych celów, co my, �e musimy „razem to poci�gn��" dla wspólnej 
korzy�ci, �e tak naprawd� to graj� oni do tej samej co my bramki. Przytoczy� 
mo�na niezliczone przykłady takiego wykorzystywania współpracy. Przykładem 
najbardziej chyba znanym s� sprzedawcy samochodów, którzy cz�sto „bior� 
nasz� stron�" w walce z własnym szefem, by tylko zapewni� nam korzystn� 
transakcj�*. 

Innego, bardzo przekonywaj�cego przykładu dostarcza �rodowisko, które 
niewielu z nas zna z własnych do�wiadcze�, gdy� praktykami wpływu 
społecznego s� tu policjanci, ich za� wpływ polega na nakłonieniu podejrzanego 
do zezna�. W ostatnich latach zakazano s�downie szeregu praktyk nakłaniania 
podejrzanych do wyznania winy i policja faktycznie zaniechała ich stosowania w 
obawie, �e nielegalnie uzyskane zeznania zostan� przez s�d uznane za niebyłe. 
Jak dot�d, s�dy nie znalazły jednak niczego nielegalnego w subtelnym 
posługiwaniu si� przez policj� pewnymi psychologicznymi metodami 
wymuszania zezna�. Takimi, jak gra w „dobrego i złego gliniarza". 

Gra toczy si� w taki oto mniej wi�cej sposób. Podejrzany o rabunek 
młodzieniec zostaje zaaresztowany, poinformowany o swoich prawach i 
wprowadzony do pokoju, gdzie ma go przesłuchiwa� dwóch policjantów. Jeden 
z nich gra rol� .„złego gliniarza" (bo teraz jego kolej albo takie ma upodobania). 
Jeszcze zanim podejrzany usi�dzie, ju� dobiega go pierwsze przekle�stwo. 
Wszystko, co potem wydobywa si� z gardła „złego gliniarza", a� gotuje si� od 
warkni�� i syków. „Zły gliniarz" kopie ze zło�ci� krzesło, na którym siedzi 
przesłuchiwany lub wali pi��ci� w stół dla podkre�lenia wymowy swoich słów. 
Patrzy na podejrzanego, jakby ten był kup� �mieci. Gdy podejrzany 
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podtrzymuje, �e jest niewinny albo odmawia zezna�, „zły gliniarz" wpada w 
szał. Wykrzykuje, �e zrobi wszystko, co w jego mocy, aby wyrok opiewał na 
maksymalny wymiar kary. 	e ma przyjaciół w prokuraturze, którzy ju� 
dopilnuj�, aby oskar�ony, który tak dalece odmawia współpracy, potraktowany 
został mo�liwie surowo. 

W rzeczywisto�ci �adnej walki nie ma - sprzedawca zwykle doskonale wie, jaka jest 
minimalna cena, poni�ej której nie wolno mu zej��. I kiedy biegnie do biura szefa „wykłóca� 
si�" o korzystny dla klienta kontrakt, cz�sto w ogóle z szefem nie rozmawia. W jednym z 
salonów samochodowych, który zinfiltrowałem zbieraj�c materiały do tej ksi��ki, do 
standardowej procedury nale�ało, �e sprzedawca wpadał z rozwianym włosem do pokoju 
kierownika, po czym po zamkni�ciu drzwi siadał i wypijał oran�ad� czy zapalał papierosa, 
podczas gdy jego szef bez słowa kontynuował swoj� prac�. Po upływie odpowiedniego czasu 
sprzedawca luzował krawat i z jeszcze bardziej rozwianym włosem wpadał na powrót do 
sklepu z wiadomo�ci� dla klienta, �e udało mu si� „wyd�bi�" od szefa kontrakt - ten sam, 
który dokładnie od pocz�tku miał na my�li. 

Drugi policjant, „dobry gliniarz", pocz�tkowo spokojnie si� temu przygl�da i 
dopiero z wolna wkracza do akcji. Najpierw zwraca si� tylko do „złego 
gliniarza", staraj�c si� utemperowa� jego wzrastaj�cy gniew: „Spokojnie, 
Zdzichu, spokojnie. Nie daj si� ponosi� nerwom, uspokój si�". Ale „zły" 
odkrzykuje: ,#Jak si� mam uspokoi�, kiedy ten gówniarz kłamie mi prosto w 
oczy. Nienawidz� wszystkich tych małych skurwieli!" Po jakim� czasie „dobry" 
mówi co� na obron� podejrzanego: „Zdzichu, daj spokój, przecie� to jeszcze 
dzieciak". Niespecjalnie wiele jak na obron�, ale w porównaniu z wrzaskami 
„złego gliniarza" brzmi to co najmniej jak wyznanie przyja�ni. Zły jednak nie 
daje si� przekona�: „Dzieciak, powiadasz, dzieciak? To nie dzieciak tylko punk i 
tyle. I powiem ci co� jeszcze. Ma ju� 18 lat. Mo�na wi�c gnoja wsadzi� za kraty 
i to tak gł�boko, �e b�d� go musieli szuka� z latark�!" 

Dopiero teraz „dobry gliniarz" zaczyna si� zwraca� bezpo�rednio do 
podejrzanego. „Posłuchaj, Andrzejku, miałe� szcz��cie, �e nikt nie został ranny i 
�e nie byłe� uzbrojony. Wszystko to b�dzie przemawia� na twoj� korzy��, jak 
przyjdzie co do czego". Gdy przesłuchiwany nadal utrzymuje, �e jest niewinny, 
„zły gliniarz" wybucha nowym potokiem przekle�stw i gró�b. Tym razem 
„dobry gliniarz" powstrzymuje go: „No dobra, Zdzichu" — mówi wr�czaj�c mu 
jakie� drobne. „Chyba nale�y nam si� kawa. Mógłby� przynie�� trzy kubki z 
automatu?" 

Gdy drzwi zamkn� si� za „złym gliniarzem", czas na wielki finał „dobrego". 
„Posłuchaj, stary. Nie wiem dlaczego, ale mój partner najwyra�niej ci� nie lubi. 
Wygl�da na to, �e chce ci da� wycisk. I wygl�da na to, �e uda mu si� to zrobi�, 
bo mamy ju� przeciwko tobie dowody. No i on wcale nie �artuje z tymi 
znajomymi w prokuraturze, którzy nie lubi� podejrzanych odmawiaj�cych 
współpracy. To, co mo�e ci grozi�, to pi�� lat. Pi�� lat kiblowania! Ja osobi�cie 
nie chciałbym, �eby to si� przydarzyło wła�nie tobie. Je�eli teraz si� przyznasz, 
dopóki tamten nie wróci, twoja sprawa przejdzie na mnie i wstawi� si� za tob� w 
prokuraturze. Jak razem nad tym popracujemy, to na pewno uda si� przyci�� t� 
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pi�tk� do dwóch lat, a mo�e nawet do roku. Prosz� ci�, Andrzejku, zrób nam 
obydwu przysług� i opowiedz, jak to było. Tylko zacznij, a reszta potoczy si� 
sama". Po takim przedstawieniu cz�sto nast�puje całkowite przyznanie si� do 
winy. 

Gra w „dobrego i złego gliniarza" jest skuteczna z kilku powodów. Gro�by 
„złego" szybko wywołuj� strach przed długim wi�zieniem, gdy tymczasem 
„dobry" wydaje si� - przez kontrast z szale�stwami „złego" - człowiekiem 
szczególnie miłym i rozs�dnym (Kamisar, 1980). Poniewa� ponadto działał on 
kilkakrotnie na rzecz podejrzanego, a nawet wydał pieni�dze na kaw� dla niego, 
wzbudzona zostaje norma wzajemno�ci nakłaniaj�ca podejrzanego, aby i on 
uczynił co� w zamian dla „dobrego" (Rafaeli i Sutton, 1991). Głównym jednak 
powodem skuteczno�ci tej techniki jest budzenie w podejrzanym uczucia, �e kto� 
jest po jego stronie, kto�, kto ma na uwadze jego dobro i stara si� z nim 
współpracowa� w imi� tego dobra. W normalnych warunkach osoba taka 
widziana b�dzie w sposób bardzo pozytywny, za� w tak powa�nych kłopotach, w 
jakich podejrzany si� znajduje, osob� tak� b�dzie widział wr�cz jako swjego 
zbawc�. A od tego ju� tylko mały krok do widzenia go jako spowiednika, 
któremu mo�na zaufa�. 

Warunkowanie i skojarzenia 

„I dlaczego mnie o to obwiniaj�, panie profesorze?" - zapytywał w słuchawce 
dr��cy głos prognosty pogody, któremu dano mój numer, kiedy zadzwonił na 
uniwersytet z pro�b�, aby kto� pomógł mu odpowiedzie� na pytanie, które 
zawsze go nurtowało, a ostatnio stało si� wr�cz obsesj�. „To znaczy, mam na 
my�li, �e to przecie� kompletne wariactwo obwinia� mnie o pogod�. Przecie� 
wszyscy doskonale wiedz�, �e ja tylko pogod� zapowiadam, ale ni� nie rz�dz�. 
Sk�d wi�c tyle do mnie pretensji, kiedy pogoda jest zła? Podczas powodzi w 
zeszłym roku dostałem wiele listów z pogró�kami! Jaki� facet groził, �e mnie 
zastrzeli, je�eli nie przestanie pada�. Bo�e, do dzi� ze strachem ogl�dam si� za 
siebie. Ludzie ze stacji, w której pracuj�, s� tacy sami. Czasami wygwizduj� 
mnie z powodu fali upałów czy czego� w tym rodzaju. Doskonale wiedz�, �e to 
nie ja jestem za to odpowiedzialny, ale wcale ich to nie powstrzymuje. Mo�e mi 
pan pomóc zrozumie�, dlaczego tak jest? Naprawd�, mam ju� tego dosy�". 

Umówili�my si� na spotkanie w moim biurze, gdzie usiłowałem mu 
wytłumaczy�, �e z powodu swego zaj�cia pada ofiar� pewnego starego 
automatyzmu, dobrze nam znanego, typu - klik, wrrr.... Automatyzmu, z którym 
ludzie reaguj� na rzeczy widziane przez nich jako wzajemnie ze sob� skojarzone. 
Cafy nasz współczesny �wiat pełen jest przejawów tego automatyzmu. Jednak 
przejawem najbardziej pouczaj�cym - pozwalaj�cym zrozumie� nieszcz��cia 
przydarzaj�ce si� memu synoptykowi -jest los, jaki spotykał w staro�ytnej Persji 
posła�ców przynosz�cych władcy wiadomo�ci z pola bitwy. Posła�cy mieli 
szczególne powody, by zanosi� modły o zwyci�stwo. Kiedy bowiem przynosili 
do pałacu wie�ci o zwyci�stwie, traktowani byli niczym bohaterowie, a jadło, 

Strona 180 z 276Wywieranie wpływu na ludzi [Robert Cialdini]

2005-01-16file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Moje%20dokumenty\TEKST...



napitki i pi�kne nało�nice czekały na nich w pogotowiu. Jednak wie�� o 
kl�sce niosła posła�cowi los zgoła odmienny - natychmiast po przekazaniu złej 
wiadomo�ci był zabijany. 

Miałem nadziej�, �e mój prognosta zrozumie prawidłowo�� obowi�zuj�c� z 
równ� sił� w staro�ytnej Persji, jak i w czasach współczesnych - ten, kto 
przekazuje zł� wiadomo��, sam zostaje zara�ony złem w oczach jej odbiorców. 
Ludzie maj� bowiem naturaln� skłonno�� do negatywnej reakcji na tego, kto 
przekazuje zł� wiadomo��, nawet je�eli to nie on jest odpowiedzialny za zło. 
Wystarcza samo skojarzenie osoby z t� wiadomo�ci� (Manis, Cornell i Moore, 
1974). 

 
Napastowani za pogod� 

Rysunek 5.5. Prosz� zauwa�y� podobie�stwa mi�dzy 
opowie�ci� prognosty, który przyszedł do mojego biura, a tymi 

opowie�ciami telewizyjnych prognostów pogody. 

Chciałem te�, aby mój prognosta zrozumiał jeszcze jedno -jego los był co 
prawda podobny, ale i tak o wiele lepszy od tego, co spotykało posła�ców w 
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staro�ytnej Persji. Jego słowa �wiadczyły, �e zrozumiał tak�e i t� spraw�. 
„No, musz� powiedzie�, �e troch� mnie pan pocieszył, panie profesorze. To 
znaczy, mam na my�li, �e przepowiadam pogod� w Phoenix, gdzie jest w ko�cu 
300 słonecznych dni w roku. Dzi�ki Bogu, �e to nie jest takie na przykład 
Buffalo". 

Komentarz ten pokazuje, �e mój prognosta zrozumiał jeszcze jedn� rzecz - 
skojarzenie ze zł� pogod� powoduje ludzk� antypati� do synoptyków, natomiast 
skojarzenie z dobr� pogod� powoduje wzrost sympatii. Zasada skojarzenia jest 
bowiem ogólna i dotyczy uczu� tak negatywnych, jak i pozytywnych. To, czy 
ludzie kojarz� nas z czym� przyjemnym, czy te� nieprzyjemnym wpływa 
bowiem na to, czy b�d� nas lubi�, czy te� nie (Lott i Lott, 1965). 

Nasza wiedza o efektach negatywnego skojarzenia zdaje si� pochodzi� 
głównie od naszych rodziców. Pami�tasz, jak cz�sto ci� ostrzegali, aby� nie 
bawił si� ze „złymi" dzie�mi na ulicy? Jak ostrzegali, �e nie ma znaczenia, czy 
sam robisz co� złego, bo i tak s�siedzi b�d� ci� s�dzi� na podstawie tego, z 
jakimi dzie�mi si� zadajesz? Rodzice wskazywali nam w ten sposób, �e winnym 
mo�na by� i przez samo skojarzenie. I mieli racj� - ludzie bowiem zakładaj�, �e 
mamy te same cechy charakteru, co nasi przyjaciele (Miller i in., 1966). 

Co do skojarze� pozytywnych, to wiedz� na ich temat uzyska� mo�emy od 
praktyków wpływu społecznego. To wła�nie oni usiłuj� kojarzy� nam si� z 
rzeczami, które lubimy. Czy zastanawiałe� si� czasami, co w reklamach 
samochodów robi� te wszystkie pi�kne modelki, które tak cz�sto tam si� 
pojawiaj�? Oczywi�cie, producenci maj� nadziej�, �e ich cechy - pi�kno i 
wzbudzanie po��dania — przenios� si� na reklamowane samochody. Zakładaj�, 
�e my, odbiorcy, zareagujemy na samochody tak, jak reagujemy na skojarzone z 
nimi (samochodami) modelki. I my rzeczywi�cie tak reagujemy. 

W pewnym badaniu wykazano, �e m��czy�ni oceniali samochód 
reklamowany przez pi�kn� modelk� jako szybszy, atrakcyjniejszy, cenniejszy i 
lepiej zaprojektowany, ni� m��czy�ni, którzy widzieli go bez modelki. Przy 
czym owi pierwsi m��czy�ni uwa�ali za całkiem nieprawdopodobne, aby 
obecno�� modelki mogła wpływa� na ich ocen� samochodu. (Smith i Engel, 
1968). 

Cho� istnieje tu wiele danych (Bierley i in., 1985; Gorn, 1982), chyba 
najciekawszym przykładem wpływu zasady skojarzenia na wzrost naszej 
skłonno�ci do wydawania pieni�dzy s� konsekwencje pojawienia si� kart 
kredytowych. Karta kredytowa jest do�� nowym wynalazkiem o interesuj�cych 
własno�ciach psychologicznych: pozwala na natychmiastow� przyjemno�� w 
postaci uzyskania jakiego� produktu, podczas gdy nieprzyjemna strona transakcji 
- zapłata - zostaje odsuni�ta w przyszło�� odległ� o dni czy tygodnie. W 
konsekwencji, karty kredytowe i ich ró�ne symbole, na przykład graficzne, 
bardziej kojarz� nam si� z pozytywnymi, ni� z negatywnymi aspektami 
wydawania pieni�dzy. 

Badacz decyzji konsumenckich, Richard Feinberg (1986), przeprowadził seri� 
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bada� nad wpływem kart kredytowych na skłonno�� do wydawania pieni�dzy 
i uzyskał wyniki tyle� ciekawe, co niepokoj�ce. Okazało si�, �e napiwki płacone 
w restauracji były wi�ksze, kiedy klient płacił kart� kredytow� ni� wtedy, kiedy 
płacił gotówk�. Ludzie skłonni te� byli wyda� na zamówienia pocztowe o 29% 
pieni�dzy wi�cej wtedy, gdy ogl�dali katalog sprzeda�y wysyłkowej w pokoju, 
w którym „przypadkowo" znajdował si� symbol graficzny karty kredytowej 
MasterCard. Jeszcze inne badanie wykazało, �e a� 87% studentów oferowało 
datek na cele dobroczynne, gdy proszeni byli o niego w pokoju zawieraj�cym 
symbol tej samej MasterCard, podczas gdy w pokoju bez tego symbolu tylko 
33% proszonych zgodziło si� zło�y� datek. Te ostatnie wyniki s� mo�e 
najbardziej pouczaj�ce i niepokoj�ce zarazem, poniewa� w badaniu tym wptyw 
kart kredytowych na skłonno�� do wydawania pieni�dzy ujawnił si� dzi�ki samej 
obecno�ci karty i pomimo tego, �e datki realizowane były gotówk� . 

Poniewa� zasada kojarzenia działa tak dobrze — i tak automatycznie — 
producenci ró�nych dóbr dokładaj� wszelkich wysiłków, by skojarzy� swoje 
produkty z tym, co jest aktualnie w modzie i dobrze si� kojarzy. W okresie 
ameryka�skiego l�dowania na Ksi��ycu wszystko - od napoju �niadaniowego do 
dezodorantów - reklamowane było mniej lub bardziej wyra�nymi aluzjami do 
tego wydarzenia. W ka�dym roku olimpijskim zasypywani jeste�my 
wiadomo�ciami, jakich to kremów do twarzy czy lakieru do włosów u�ywaj� 
ró�ne nasze dru�yny . W latach siedemdziesi�tych, gdy magicznym słowem była 
„naturalno��", wszystkie reklamy a� do znudzenia podkre�lały t� wła�nie cech� 
produktów. Zreszt� czasmi zupełnie bez sensu, jak w popularnej reklamówce 
telewizyjnej nawołuj�cej do „naturalnej zmiany koloru włosów". 

Innym przykładem �erowania na zasadzie kojarzenia jest wykorzystywanie 
sławnych osób w akcjach reklamowych. Sławni sportowcy uzyskuj� wielkie 
honoraria za pokazywanie si� z produktami zwi�zanymi z własn� specjalno�ci� 
(buty sportowe, rakiety tenisowe), ale tak�e z takimi, które nijak si� maj� do 
�ródła ich sławy (napoje orze�wiaj�ce, chipsy czy rajstopy). Rzecz� istotn� dla 
producenta jest wytworzenie pozytywnego skojarzenia dla swego produktu, 
nawet je�li nie ma ono �adnego logicznego z nim zwi�zku. 

Podobnie wykorzystywane s� sławy ekranu czy estrady. Ostatnio widoczne 
jest to nawet w kampaniach wyborczych polityków. Politycy usiłuj� skojarzy� 
własne nazwisko z tak� sławn� osob�, która nawet nie musi aktywnie wł�cza� 
si� w ich kampani�. Wystarczy, �e u�yczy politykowi swego nazwiska jako jego 
zwolennik. Tego rodzaju zabiegi wykorzystywane s� tak�e przy akcjach o 
całkiem lokalnym charakterze, czego �wiadectwem mo�e by� taka oto 
wypowied� pewnej mieszkanki Los Angeles o kalifornijskim referendum w 
sprawie zakazu palenia tytoniu w miejscach publicznych: „Naprawd� trudno si� 
zdecydowa�. Maj� tyle wielkich gwiazd wypowiadaj�cych si� za zakazem i tyle 
gwiazd przeciw zakazowi. Człowiek a� sam nie wie, jak głosowa�"*. 

* Nast�pne wyniki Feinberga (1990) jeszcze bardziej jednoznacznie przemawiaj� za rol� 
zasady samego skojarzenia. Obecno�� symbolu karty kredytowej zwi�kszyła skłonno�� do 
wydawania pieni�dzy jedynie u tych osób, które miały z kartami przyjemne do�wiadczenia w 
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przeszło�ci. U osób, których do�wiadczenia były nieprzyjemne (z powodu przekroczenia w 
ubiegłym roku normalnie przysługuj�cego im kredytu i konieczno�ci płacenia karnych 
odsetek), pojawienie si� symbolu karty prowadziło wr�cz do obni�enia skłonno�ci do 
wydawania pieni�dzy. 

** Prawa do tego rodzaju skojarze� wcale nie s� tanie. Korporacje wydaj� miliony, by zdoby� 
miano sponsorów olimpiady. Sumy te bledn� jednak w porównaniu z pieni�dzmi wydawanymi 
przez korporacje celem mo�liwie szerokiego rozgłoszenia swego zwi�zku z igrzyskami. A 
jednak to wła�nie wydanie tych pieni�dzy przynosi im zyski. Zgodnie z ankiet� magazynu 
Advertising Age, a� jedna trzecia konsumentów deklaruje wi�ksz� gotowo�� zakupu produktu 
jako� powi�zanego z igrzyskami olimpijskimi. 

Cho� politycy dopiero od niedawna wykorzystuj� kojarzenie własnej osoby ze 
sławnymi gwiazdami, s� oni wytrawnymi eksploatatorami innych odmian zasady 
kojarzenia. Kandydaci do kongresu nieodmiennie ogłaszali i ogłaszaj� prasie 
swój akces do ró�nych programów federalnych, podnosz�cych liczb� miejsc 
pracy w ich okr�gu wyborczym, nawet je�eli w istocie nie oni te programy 
proponowali (a czasami głosowali przeciwko ich wdro�eniu). 

Czy nazwisko Pawłów z czym� ci si� kojarzy? 

Politycy od dawna dokładali wszelkich stara�, by kojarzy� si� swoim 
wyborcom z warto�ciami tkwi�cymi w poj�ciu macierzy�stwo, ojczyzna czy 
nawet ameryka�ska szarlotka. Mo�e najsprytniejszym zabiegiem było tworzenie 
tego ostatniego skojarzenia - skojarzenia z jedzeniem. Do tradycji Białego Domu 
nale�y na przykład, by przed wa�nym głosowaniem zaprasza� wahaj�cych si� 
parlamentarzystów na posiłek. Mo�e to by� sute �niadanie, piknik w ogrodzie 
czy elegancka kolacja -jedno si� nie zmienia: gdy na wokandzie staje jaka� 
wa�na ustawa, wyje�d�a na stół (prezydenta) srebrna zastawa. Jedzenie jest te� 
regularnie wykorzystywane we wszystkich akcjach gromadzenia funduszy na 
wybory. Warto te� zauwa�y�, �e przemowy nawołuj�ce do składania datków i 
dalszych wysiłków wygłaszane s� dopiero po posiłku, a nie wtedy, gdy go�cie s� 
jeszcze głodni. Pozwala to i zaoszcz�dzi� czas i wykorzysta� działanie reguły 
wzajemno�ci. Taka kolejno�� wydarze� ma jeszcze jedn� zalet�, udowodnion� 
ju� w latach trzydziestych przez Gregory'ego Razrana (1938). 

Posługuj�c si� - jak to nazwał - „technik� obiadu" Razran wykazał, �e ludzie 
bardziej lubi� osoby czy obiekty spotykane podczas jedzenia. Jego badania 
wykazały, �e nawet te opinie polityczne, które pojawiaj� si� w trakcie jedzenia, 
zyskuj� sobie wi�ksz� akceptacj� (Razran, 1940). Przy tym, nast�puj�ca w ten 
sposób zmiana opinii zdaje si� mie� charakter nie�wiadomy -badani bowiem nie 
byli w stanie poprawnie wskaza�, które z ocenianych przez nich opinii pojawiały 
si� w trakcie jedzenia, a które nie . 

h Bardzo wyrazistym przykładem wykorzystania zasady skojarzenia na naszym polskim 
poletku politycznym byty wybory do „kontraktowego" parlamentu w 1989 roku, które 
zako�czyły er� komunizmu w Polsce. Ka�dy polityk kandyduj�cy do Sejmu i Senatu z 
ramienia Solidarno�ci sfotografował si� wówczas z Lechem Wał�s�. Zdj�cia te byty szeroko 
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kolportowane i zaowocowały wybraniem wszystkich skojarzonych z Wał�s� posłów i 99 
senatorów na stu mo�liwych. Konsekwencje skojarzenia z Wał�s� były wówczas tak ogromne, 
�e niektórzy komentatorzy zauwa�ali nie bez zło�liwo�ci, �e wybraliby�my do parlamentu 
nawet krow�, gdyby tylko sfotografowano j� z Wał�s�. Niew�tpliwie siła tego skojarzenia 
wynikała z faktu, �e wi�kszo�� niekomunistycznych polityków była podówczas niemal 
nikomu nie znana, a skojarzenie z Wał�s� stanowiło jedyn� powszechnie uznawan� gwarancj� 
antykomunizmu kandydata (przyp. tłum.). 

* W tym samym eksperymencie Razran (1940) wykazał, �e zasada kojarzenia działa tu tak�e i 
w swojej negatywnej wersji - hasła polityczne, których pojawieniu si� towarzyszyły przykre 
zapachy, były przez badanych słabiej akceptowane od haseł, z którymi zapoznawali si� w 
warunkach neutralnych. 

W jaki sposób Razran wpadł na to, �e „technika obiadu" mo�e by� skuteczna? 
Odpowied� le�y zapewne w fakcie, �e był on nie tylko cenionym badaczem, ale 
te� i przetłumaczył na angielski prace wybitnego rosyjskiego uczonego, Iwana 
Pawiowa. Pawłów był znakomitym, wszechstronnie utalentowanym uczonym 
(np. otrzymał Nagrod� Nobla za swoje wczesne prace nad systemem 
trawiennym), cho� jego najbardziej znany eksperyment jest uciele�nieniem 
prostoty. Wykazał w nim, �e typow� reakcj� zwierz�cia najedzenie (�linienie) 
przenie�� mo�na na co� zupełnie innego ni� jedzenie (d�wi�k dzwonka) jedynie 
przez samo kojarzenie jedzenia i dzwonka w do�wiadczeniu zwierz�cia. Gdy 
jedzeniu podawanemu psu zawsze towarzyszył dzwonek, pies szybko nauczył si� 
wydziela� �lin� na sam d�wi�k dzwonka, nawet gdy d�wi�kowi ju� nie 
towarzyszył widok jedzenia. 

Oczywi�cie, droga od klasycznej demonstracji Pawiowa do „techniki obiadu" 
Razrana jest niezbyt daleka. Typowa reakcja na jedzenie mo�e zosta� 
przeniesiona na inny obiekt dzi�ki samemu ich skojarzeniu - w tym przypadku - 
współwyst�powaniu. Pomysł Razrana polegał na wykorzystaniu faktu, �e 
�linienie nie jest jedyn� reakcj� organizmu na po�ywienie - reakcj� tak� jest te� 
dobre samopoczucie. Owo dobre samopoczucie, owocuj�ce pozytywnym 
nastawieniem człowieka, mo�na przenie�� z jedzenia na cokolwiek innego, co z 
nim zostało skojarzone - na przykład na jak�� opini� polityczn�. 

Równie niedaleka jest droga od „techniki obiadu" do u�wiadomienia sobie 
przez praktyków wpływu społecznego, �e nie tylko po�ywienie mo�e udziela� 
swych uroków skojarzonym z nim osobom, ideom czy produktom. I st�d wła�nie 
te wszystkie zapieraj�ce dech w piersi modelki w ogłoszeniach. St�d reklamy 
radiowe tu� przed odtworzeniem ulubionego przez wszystkich przeboju. I to 
dlatego wła�nie kobiety graj�ce w bingo podczas przyj�� Tupperware proszone 
s�, aby przy wygranej wykrzykiwały nie, jak to si� zwykle robi, „bingo!", lecz 
„Tupperware!" Mo�e to i jest „Tupperware" dla tych kobiet, ale dla samej 
korporacji jest to na pewno bingo! 

Fakt, �e cz�sto nie�wiadomie ulegamy skojarzeniom, jakie wtłaczaj� nam do 
głowy ró�ni praktycy wpływu społecznego, nie znaczy jednak, �e nie zdajemy 
sobie sprawy z istnienia zasady skojarzenia i jej konsekwencji. Pewne dane 
wskazuj�, �e ludzie dobrze si� orientuj� w nieszcz��ciach, jakie były udziałem 
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perskich posła�ców ze złymi wiadomo�ciami. Badania wykonane na 
Uniwersytecie w Georgii pokazały, �e ludzie inaczej si� zachowuj�, gdy maj� 
komu� przekaza� dobr� lub zł� wiadomo�� (Rosen i Tesser, 1970). Studentom 
oczekuj�cym na udział w badaniu powierzono misj� zawiadomienia innego - 
równie� oczekuj�cego - studenta o wa�nym do niego telefonie. W połowie 
przypadków miała to by� wiadomo�� dobra, w połowie za� - zła. Były one 
przekazywane w bardzo ró�ny sposób. Przy wiadomo�ci dobrej „posła�cy" nie 
omieszkali nadmieni� o tym jej walorze: „Wła�nie jest do ciebie telefon z jak�� 
wspaniał� wiadomo�ci�. Le� do eksperymentatora po szczegóły". Kiedy jednak 
wiadomo�� miała by� zła, ta jej cecha była zatajana: „Wła�nie jest do ciebie 
telefon z jak�� wiadomo�ci�. Le� do eksperymentatora po szczegóły". 
Oczywiste, �e studenci z własnego do�wiadczenia wiedzieli, �e aby inni ich 
polubili, powinni im si� kojarzy� z dobr�, nie ze zł� wiadomo�ci�. 

Z wiadomo�ci i pogody do sportu 

Mnóstwo sk�din�d dziwacznych zachowa� mo�na zrozumie� wła�nie jako 
wynik ludzkich stara�, by kojarzy� si� innym ze zdarzeniami pozytywnymi, a 
nie kojarzy� si� z negatywami. Najbardziej zdumiewaj�ce zachowania tego 
rodzaju zaobserwowa� mo�na u kibiców sportowych. Jak wyja�ni� tak 
irracjonalne, dramatyczne i bezsensownie kryminalne wydarzenia, jak dzikie 
walki kibiców piłki no�nej w Europie, morderstwa dokonywane przez 
rozszalałych fanów na zawodnikach i s�dziach w Ameryce Południowej czy 
bezsensownie rozrzutne prezenty ofiarowywane przez ameryka�skich kibiców i 
tak ju� bogatym koszykarzom? Z racjonalnego punktu widzenia trudno tego 
rodzaju post�pki uzasadni�. Przecie� idzie tu tylko o gr�, o zabaw�. Czy� nie 
tak? 

Niezupełnie. O stosunku zapami�tałych kibiców do własnych ulubie�ców 
wcale nie decyduje ch�� zabawy czy rozrywki. Stosunek ten ma charakter bardzo 
silnego, osobistego zaanga�owania. Niech zilustruje to jedna z moich ulubionych 
anegdot. Opowiada ona o pewnym �ołnierzu II wojny �wiatowej, który powrócił 
po wojnie z Bałkanów i wkrótce potem zaniemówił. Badania medyczne nie 
wykazały �adnego uszkodzenia fizycznego - rany, uszkodzenia mózgu czy 
aparatu mowy. Człowiek ów potrafił czyta�, pisa�, słucha� ze zrozumieniem. 
Tylko nie mógł mówi� - ani do lekarzy, ani do przyjaciół, ani nawet do członków 
własnej rodziny. Zdumieni i zdesperowani lekarze umie�cili go w szpitalu dla 
weteranów wojennych, w którym pozostawał przez 30 lat, nigdy nie przerywaj�c 
milczenia z wyboru i pogł�biaj�c swoj� ogromn� izolacj�. A� pewnego dnia 
dobiegły go z radia odgłosy meczu rozgrywanego przez dru�yn� jego rodzinnego 
miasta z jej tradycyjnym rywalem. Kiedy w krytycznym momencie s�dzia 
podyktował rzut karny dla przeciwników ,jego" dru�yny, m��czyzna ów zerwał 
si� gwałtownie wykrzykuj�c: „Ty baranie! Chcesz im odda� mecz?" Po czym 
usiadł na powrót na krze�le, by ju� do ko�ca �ycia nie wypowiedzie� ani jednego 
słowa. 

Strona 186 z 276Wywieranie wpływu na ludzi [Robert Cialdini]

2005-01-16file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Moje%20dokumenty\TEKST...



Ta, prawdziwa zreszt� opowie�� ilustruje dwie sprawy. Po pierwsze, sam� sił� 
przywi�zania do własnej dru�yny. Pragnienie zwyci�stwa „swoich" było jedyn� 
sił�, która cho� na chwil� zwiodła owego m��czyzn� z obranej na całe �ycie 
drogi milczenia. Po drugie, przywi�zanie to ma niesłychanie osobisty charakter. 
Jak niewielki by nie był ten fragment własnej to�samo�ci, jaki jeszcze pozostał 
owemu zniszczonemu wojn� niemowie, piłkarski mecz był w stanie fragment ów 
poruszy� i cho�by na chwil� zaktywizowa�. Cho� jego ,ja" zmalało do minimum 
po 30 latach bezsłownego bezruchu na szpitalnym oddziale, piłkarski mecz był w 
stanie do niego trafi�. Dlaczego? Poniewa� on osobi�cie zostałby pomniejszony 
kl�sk� „swojej" dru�yny, tak jak i jego własna warto�� uległaby powi�kszeniu w 
przypadku zwyci�stwa dru�yny z rodzinnego miasta. W jaki sposób? Ano 
wła�nie poprzez działanie zasady skojarzenia. Samo skojarzenie z dru�yn� 
poprzez miejsce własnego urodzenia zwi�zało owego m��czyzn� z nadchodz�c� 
kl�sk� lub zwyci�stwem dru�yny. 

Tego rodzaju wpływ wydarze� sportowych na nawyki kibiców nie ogranicza 
si� bynajmniej do szpitali dla weteranów wojennych. Kiedy podczas olimpiady 
zimowej w 1980 roku ameryka�ska dru�yna hokejowa �wietnie sobie radziła z 
uchodz�c� za faworyta dru�yn� sowieck�, ojcu ameryka�skiego bramkarza 
zaoferowano butelk� koniaku. „Poci�gn�łem z niej t�giego łyka", zwierzał si� 
pó�niej reporterowi, „cho� nigdy przedtem nie wzi�łem alkoholu do ust". 
Równie� kibice zachowywali si� podczas tego meczu w sposób, który reporterzy 
opisali potem jako „deliryczny": „Obejmowali si�, �piewali i skakali gwiazdy w 
�niegu". Nawet ci kibice, którzy nie obserwowali zwyci�skiego meczu na 
miejscu, w Lake Placid, �wi�towali wiktori� za pomoc� dziwacznych zachowa�. 
W odległym Raleigh w Północnej Karolinie trzeba było zawiesi� zawody 
pływackie, gdy po kolejnej bramce zarówno pływacy, jak i publiczno�� zacz�ła 
krzycze�: „USA! USA!", a� do zachrypni�cia. W Cambridge, w stanie 
Massachusetts, spokojny dom towarowy zmienił si� w miejsce pełne lataj�cych 
rolek papieru toaletowego, rzucanych rado�nie nie tylko przez klientów, ale 
tak�e sprzedawców i kierownictwo sklepu. Jak wyraził to znakomity pisarz Isaac 
Asimov (1975), opisuj�c ludzkie reakcje na tego rodzaju wydarzenia sportowe: 
„Zwykle uto�samiamy si� z nasz� własn� płci�, nasz� własn� kultur� czy 
miejscem pochodzenia... i chcemy dowie��, �e my jeste�my lepsi od innych. Z 
kimkolwiek by�my si� nie uto�samiali, reprezentuje on nas samych i gdy on 
wygrywa, to i my wygrywamy". 

Gdy popatrze� na nie z tej perspektywy, pasje kibiców sportowych zaczynaj� 
nabiera� sensu. W rozgrywce „mojej" dru�yny nie idzie o rozrywk� czy zabaw�. 
Idzie o warto�� mojej własnej osoby. To dlatego �wi�tuj�ce zwyci�stwo tłumy s� 
tak rozradowane i wdzi�czne sportowcom. I dlatego przygniecione kl�sk� tłumy 
kibiców bywaj� tak agresywne w stosunku do graczy, trenerów czy działaczy 
sportowych uwa�anych za zamieszanych w kl�sk� . 

A wi�c idzie nam o to, by „nasza" dru�yna dowiodła naszej wy�szo�ci. Ale 
komu? Nam samym, ale i wszystkim innym dookoła. Zasada kojarzenia pozwala 
przewidywa�, �e sukces skojarzony z nasz� osob�, cho�by powierzchownie (jak 
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poprzez miejsce zamieszkania), opromienia nas swym blaskiem. Nasz presti� 
ro�nie. 

To wła�nie z tego powodu oczekiwa� mo�na, �e je�eli, powiedzmy, dru�yna 
Uniwersytetu Południowej Kalifornii zwyci��y w rozgrywkach, to studenci tego 
uniwersytetu b�d� starali si� podkre�li� swój własny z ni� zwi�zek na wszelkie 
mo�liwe sposoby. Na przykład nosz�c koszulk� z nazw� własnego uniwersytetu. 
W pewnym badaniu, na siedmiu uniwersytetach maj�cych dobre dru�yny 
futbolowe (Arizona State, Louisiana State, Notre Dame, Michigan, Ohio State, 
Pittsburgh oraz Sothern California) zliczano, jak wielu studentów pojawia si� w 
poniedziałkowy poranek w koszulce własnego uniwersytetu. Okazało si�, �e tak 
ubranych studentów było znacznie wi�cej, kiedy ich dru�yna odniosła sukces 
poprzedniej soboty, ni� kiedy poniosła kl�sk�. Koszulek z nazw� uniwersytetu 
było te� tym wi�cej, im wi�ksze (w punktach) było zwyci�stwo. Do dosłownego 
„ubierania si� w sukces" skłaniało wi�c nie zwyci�stwo wywalczone w ci��kiej i 
wyrównanej walce, lecz łatwe zwyci�stwo, jednoznacznie dowodz�ce wy�szo�ci 
„własnej" dru�yny (Cialdini i in., 1976). 

Nietolerancja kibiców na kl�sk� mo�e skróci� nawet �wietn� karier� zawodnika czy trenera. 
We�my na przykład Franka Laydena, który w 1988 roku nieoczekiwanie zrezygnował z 
prowadzenia dru�yny Utah Jazz z ligi NBA, cho� prowadziła ona wówczas w rozgrywkach 
ligowych na �rodkowym Zachodzie. Wyra�ne sukcesy Laydena, poczucie humoru i 
powszechnie znany udział w licznych akcjach dobroczynnych na terenie Salt Lak� City nie 
ochroniły go przed gniewem kibiców po kl�skach dru�yny. Layden wyja�niał swoj� decyzj� o 
rezygnacji szeregiem nieprzyjemnych incydentów z rozw�cieczonymi kibicami, potrafi�cymi 
czeka� jeszcze godzin� po nieczu, by tylko naur�ga� trenerom. „Czasami człowiek czuje si� w 
NBA jak skopany pies. Zdarzało si�, �e ludzie na mnie pluli. Kiedy� podszedł do mnie facet 
wrzeszcz�c: »No uderz mnie, uderz. Jestem prawnikiem i podam ci� do s�du!« My�l�, �e 
Ameryka zbyt powa�nie podchodzi do sportu". 

Owa skłonno�� do k�pania si� w cudzej chwale poprzez publiczne 
pokazywanie swego zwi�zku ze zwyci�sk� dru�yn� ma te� i odwrotn� stron� w 
postaci ukrywania owego zwi�zku, gdy dru�yna poniesie kl�sk�. Najbardziej 
mo�e przejmuj�c� tego ilustracj� jest zachowanie kibiców dru�yny New Orleans 
Saints w czasie sezonu 1980, kiedy dru�yna ta doznała bardzo długiej serii 
pora�ek. Z kl�ski na kl�sk�, coraz wi�cej jej kibiców zacz�ło pojawia� si� na 
stadionie w zało�onych na głow� torbach papierowych. Telewizja pokazywała 
masy kibiców w torbach całkowicie ukrywaj�cych ich twarze z wyj�tkiem 
czubka nosa. Torby te poszły w k�t dopiero pod koniec sezonu, podczas meczu, 
w którym stało si� jasne, �e Saints wreszcie wygraj�. 
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Rysunek 5.6. Kibice zaanga�owani w zwyci�stwo dru�yny posuwaj� si� dalej ni� do noszenia 
koszulek z napisem czy powiewania flagami popieranego klubu. Umieszczaj� kolory i 
oznaczenia klubowe na najbardziej eksponowanej cz��ci ciała - na własnych twarzach. 
Identyfikacja z klubem jest tak silna, �e pozwala na utrat� to�samo�ci. Zasad� zwi�zku 
ilustruje te� zachowanie fanów dru�yny New Orleans Saints (na zdj�ciu obok), którzy 
pochowali si� w papierowe torby podczas dziesi�tego przegranego przez t� dru�yn� meczu w 
sezonie 1980. 

  
A zatem celowo manipulujemy sił� naszego zwi�zku ze zwyci�zcami lub 

pokonanymi tak, aby mo�liwie najlepiej wypa�� w oczach tych, którzy zwi�zek 
ten mog� widzie�. Eksponuj�c skojarzenia pozytywne, a ukrywaj�c negatywne, 
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usiłujemy nakłoni� innych, by dobrze my�leli o nas samych. Mo�emy to robi� 
na wiele sposobów, przy czym jeden z najwyra�niejszych to zamiana zaimka 
„my" na „oni" lub odwrotnie. Wykrzykujemy rado�nie: „Ale im doło�yli�my! 
Jeste�my pierwsi", ale nie: „Oni wygrali! Zajmuj� pierwsze miejsce". Natomiast 
po kl�sce �aden kibic nie krzyczy: „Jeste�my ostatni!" Z reguły kibice wol� 
wówczas zaimek „oni" („Oni s� ostatni."), tak, by mo�liwie mocno odci�� si� od 
pora�ki. 

By tego dowie��, przeprowadziłem niegdy� mały eksperyment ze studentami 
Uniwersytetu Stanowego w Arizonie, prosz�c ich o własny opis wyniku 
pewnego meczu, w którym „ich" dru�yna albo wygrała, albo przegrała. Wraz z 
moim współpracownikiem, Avrilem Thornem, po prostu słuchali�my tych 
opisów, notuj�c cz�sto�� u�ywania przez studentów zaimka „my". Po jej 
podliczeniu, wyra�nie ujawniła si� skłonno�� studentów do mówienia „my" przy 
opisie zwyci�stwa („Pobili�my Houston 17 do 14.", „My wygrali�my.") własnej 
dru�yny, ale nie jej kl�ski, od której pytani studenci wyra�nie starali si� 
zdystansowa� mówi�c: „Przegrali z Missouri 30 do 20" czy „Nie pami�tam 
dokładnie wyniku, w ka�dym razie dru�yna Arizony przegrała". Te bli�niacze 
skłonno�ci powi�zania siebie ze zwyci�stwem i odizolowania własnej osoby od 
pora�ki najwyra�niej wyst�piły w wypowiedzi pewnego studenta, który po 
suchym przytoczeniu wyników przegranego meczu: „Stanowy z Arizony 
przegrał 30 do 20" - dodał z pasj�: „Pogrzebali nasze szans� na mistrzostwo 
całych Stanów!" 

Je�eli prawd� jest, �e usiłujemy k�pa� si� w cudzej chwale, podkre�laj�c swój 
nawet odległy zwi�zek z jakim� sukcesem, to wynika z tego interesuj�ce 
przewidywanie, �e skłonno�� ta nasili si� szczególnie wtedy, kiedy poczujemy, 
�e sprawy maj� si� z nami nie najlepiej. Zawsze bowiem wtedy, gdy w naszym 
publicznym obrazie pojawi si� jaka� skaza, tym bardziej ro�nie pragnienie jej 
skompensowania przez podkre�lanie naszej wi�zi z innymi, którzy odnosz� 
sukcesy. A tak�e pragnienie ukrywania takiej wi�zi z tymi, którym si� nie 
wiedzie. 

Przewidywania te potwierdzone zostały w pewnym telefonicznym badaniu 
studentów z Uniwersytetu Stanowego w Arizonie. Zanim zapytali�my o wynik 
meczu ich „własnej" dru�yny, poprosili�my ich o rozwi�zanie testu „wiedzy 
ogólnej". Był on skonstruowany w ten sposób, �e cz��� pytanych wypadała w 
nim dobrze, cz��� za� - �le. W rezultacie, cz��� studentów pytana była o wynik 
tu� po prze�yciu �wie�ej skazy na obrazie własnej osoby. Spo�ród nich tylko 
17% u�yło zaimka „my", opisuj�c przegrany mecz dru�yny swojego 
uniwersytetu, cho� a� 41% mówiło „my" opisuj�c mecz wygrany. Inaczej miały 
si� sprawy ze studentami, którzy dobrze wypadli w te�cie wiedzy ogólnej. 
U�ywali oni zaimka „my" równie cz�sto przy opisie zwyci�stwa (25%), jak i 
pora�ki (24%) dru�yny własnego uniwersytetu. Najwyra�niej niewielka była ich 
potrzeba podreperowania obrazu własnej osoby poprzez podkre�lanie własnego 
zwi�zku z cudzym sukcesem lub ukrywanie takiego skojarzenia z cudz� pora�k�. 

Wyniki te wskazuj� wi�c, �e skłonno�� do k�pania si� w cudzej chwale nie 
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wyst�puje wtedy, kiedy człowiek sk�pał si� w chwale własnego osi�gni�cia. 
Wyst�puje ona wówczas, gdy prywatny b�d� publiczny obraz człowieka wła�nie 
ucierpiał. 

Nie od rzeczy b�dzie tu zauwa�y�, �e szał rado�ci, jaki ogarn�ł Amerykanów 
po zwyci�stwie ich dru�yny hokejowej na Olimpiadzie Zimowej '80, pojawił si� 
w czasie, gdy ich duma narodowa została ci��ko do�wiadczona bie��cymi 
wydarzeniami politycznymi. Ira�czycy przetrzymywali dziesi�tki zakładników 
ameryka�skich w Teheranie, a równie bezradni okazali si� Amerykanie wobec 
wkroczenia wojsk sowieckich do Afganistanu. Był to wi�c czas wielkiego 
zapotrzebowania na ameryka�skie triumfy jakiegokolwiek rodzaju i nie zdziwi 
nas, �e po wygranym meczu niektórzy Amerykanie gotowi byli zapłaci� nawet 
50 dolarów za pami�tkowy bilet na ten mecz. 

Cho� pragnienie sk�pania si� w cudzej chwale drzemie w ka�dym z nas, jest 
co� szczególnego w ludziach wyczekuj�cych na �niegu, by zapłaci� du�� sum� 
za pozostało�� z biletu na mecz (na którym sami nie byli, cho� z resztk� biletu 
pewnie b�d� mogli si� chwali�, �e było inaczej). Có� to za ludzie? Je�li nie myli 
mnie intuicja, s� oni nie tylko miło�nikami sportu, ale i osobami cierpi�cymi na 
ukryt� dolegliwo��. Cierpi�cymi na nisk� samoocen�. Gdzie� gł�boko w nich 
tkwi niskie poczucie własnej warto�ci, które prowadzi do poszukiwania presti�u 
nie poprzez tworzenie i promocj� własnych osi�gni��, lecz poprzez tworzenie i 
promocj� własnego skojarzenia z cudzymi osi�gni�ciami. W naszej kulturze 
napotka� mo�na wiele odmian tego rodzaju schorze�. Odmiana klasyczna to 
ludzie, którzy znaj� „bardzo wa�ne osoby" i cz�sto od niechcenia przytaczaj� ich 
nazwiska. Albo tzw. groupie, czyli dziewczyna towarzysz�ca mniej lub bardziej 
znanej kapeli rockowej, która za seksualne wzgl�dy, jakimi obdarza członków 
grupy, mo�e si� chwali� bliskim z nimi zwi�zkiem. Niezale�nie od konkretnej 
postaci, jak� przyjmuj� działania takich osób, ich motyw przewodni jest zawsze 
równie �ałosny - podpieranie własnej Warto�ci cudzymi osi�gni�ciami. 
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Fan(atyk) sportu 

Rysunek 5.7 

Jeszcze inni wykorzystuj� zasad� skojarzenia w bardziej przemy�lny sposób. 
Zamiast rozdyma� swój widoczny zwi�zek z cudzymi osi�gni�ciami, staraj� si� 
raczej powi�kszy� sukcesy tych, z którymi s� w widoczny sposób powi�zani. 
Klasycznym przykładem s� tu matki zabiegaj�ce o to, by ich dzieci zostały 
„gwiazdami" - najlepiej filmu, ale mo�e to by� te� cokolwiek innego. 
Oczywi�cie, nie jest to charakterystyczne jedynie dla kobiet. �wiadczy o tym 
przypadek ginekologa poło�nika z Davenport w stanie Iowa, który odmówił 
dalszego prowadzenia trzech kobiet, poniewa� były one �onami członków 
szkolnego komitetu rodzicielskiego, odpowiedzialnych jakoby za to, �e syn 
owego ginekologa rzadziej wyst�pował w szkolnej dru�ynie koszykarskiej, ni� 
na to zasługiwał. Jedna z tych kobiet była podówczas w ósmym miesi�cu ci��y. 

OBRONA 
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Cho� liczne s� drogi prowadz�ce do nasilenia sympatii jednego człowieka do 
drugiego, niewiele jest skutecznych sposobów bronienia si� przed praktykami 
wpływu społecznego, usiłuj�cymi �erowa� na zasadzie lubienia. Nie sposób 
bowiem znale�� do�� skutecznych �rodków, blokuj�cych z osobna ka�d� drog�, 
któr� taki praktyk mo�e pod��y�, by zyska� nasz� sympati� i nasze „tak". Zbyt 
wiele jest bowiem dróg pozyskiwania sympatii i zbyt wiele z nich omija nasz� 
�wiadomo��, co zwi�ksza prawdopodobie�stwo, �e staniemy si� bezradnymi, 
cho� pałaj�cymi sympati� do �wiata ofiarami. 

Rozwa�my wobec tego jeden tylko, ale uniwersalny sposób obrony. Jego 
istot� jest koncentracja na rozkładzie zdarze� w czasie. Zamiast czujnie 
wypatrywa� wszystkich zabiegów maj�cych na celu wywołanie naszej do kogo� 
sympatii, skupmy si� jedynie na ich skutku. To znaczy, na odczuwanej przez nas 
samych sympatii do jakiego� praktyka wpływu społecznego. Je�eli stwierdzamy, 
�e niezwykle szybko polubili�my jak�� zupełnie nam dot�d nie znan� osob� (a 
osoba ta chce nam co� sprzeda� lub do czego� nas namówi�), to wła�nie powinno 
by� ostrze�eniem przed gro��cym nam niebezpiecze�stwem. 

Koncentruj�c sw� uwag� raczej na skutkach ni� na przyczynach, unikamy 
�mudnej konieczno�ci wykrywania i przeciwdziałania wszystkim �rodkom 
wzbudzania sympatii, jakie w danej sytuacji mog� si� pojawi�. Zamiast tego 
pozosta�my wra�liwi na jeden tylko sygnał — �e mianowicie zaczynamy kogo� 
nieznajomego lubi� szybciej i bardziej, ni� tego normalnie oczekiwaliby�my. 
U�wiadomienie sobie takiego nieoczekiwanego przypływu uczu� b�dzie dla nas 
sygnałem, �e oto poddani zostali�my jakiej� manipulacji i dopiero teraz obudzi� 
winni�my swoj� czujno��. Zauwa�, �e proponowana przeze mnie strategia 
obrony pozostaje troch� w stylu sztuki d�udo, tak ulubionym przez samych 
praktyków wpływu społecznego. Zamiast traci� energi� na obron� przed 
czynnikami wywołuj�cymi wzrost sympatii, spokojnie pozwalamy im działa�. 
Doprowadzamy wr�cz do tego, �e działaj� one na nasz� korzy��, im bowiem 
silniej b�d� działa�, tym silniejszy b�dzie nasz nieoczekiwany przypływ 
sympatii. Im za� b�dzie on silniejszy, tym łatwiej b�dzie go nam wykry� i zebra� 
obronne „siły i �rodki". 

Wyobra�my sobie na przykład, �e pertraktujemy na temat ceny nowego 
samochodu z Danielem Du�omiłym, który ma nadziej� zosta� nast�pc� Joe 
Girarda na tronie Najlepszego Sprzedawcy Samochodów. Po lu�nej rozmowie i 
krótkich negocjacjach, Daniel chce wst�pnie zamkn�� spraw�, nakłaniaj�c nas do 
decyzji kupna. Jednak przed podj�ciem jakiejkolwiek decyzji tego typu, 
powinni�my zada� sobie kluczowe pytanie: „Czy w ci�gu tych 25 minut, od 
kiedy poznałem tego faceta, bardziej go polubiłem, ni�bym tego oczekiwał?" 
Je�eli odpowied� jest twierdz�ca, to mo�emy si� przez chwil� zastanowi�, co pan 
Du�omity robił w ci�gu owych minut. Wykryjemy bez trudu, �e nas nakarmił 
(kawa i orzeszki), pochwalił nasz wybór kombinacji kolorów, roz�mieszył nas i 
współpracował z nami, by uzyska� jak najkorzystniejszy dla nas kontrakt od 
swego kierownika. 

Wykrycie tych wszystkich zabiegów mo�e by� pouczaj�ce, cho� samo w 
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sobie jeszcze nie zapewnia obrony. Co robi�, gdy ju� wykryjemy, �e lubimy 
pana Du�omiłego bardziej, ni� by�my tego si� spodziewali? Jedna mo�liwo��, to 
stara� si� odwróci� ten proces, czyli wzbudza� w sobie antypati� do tego 
uprzejmego sprzedawcy. Ale to byłoby niesprawiedliwe - w ko�cu pan 
Du�omity mo�e by� z natury miłym człowiekiem i mo�e to dotyczy� równie 
dobrze wielu innych praktyków wpływu społecznego. A w dodatku byłoby to 
działanie szkodliwe dla nas samych - nie ma sensu zaprzesta� z kim� interesów 
tylko dlatego, �e jest mity, szczególnie gdy nam oferuje mo�liwo�� i tak 
najlepsz� z dost�pnych. 

Osobi�cie zalecałbym inny rodzaj post�powania. Gdy ju� wykryjesz, �e 
istotnie bardziej pana Du�omiłego polubiłe�, ni�by� tego normalnie oczekiwał, 
doradzam błyskawiczne wykonanie pewnego manewru umysłowego. Manewru 
polegaj�cego na rozdzieleniu pana Daniela Du�omiłego od toyoty czy fiata, które 
usiłuje ci sprzeda�. Wa�ne, aby pami�ta� o pewnej oczywisto�ci. O tym, �e w 
wypadku dokonania zakupu je�dzi� b�dziemy przecie� fiatem, a nie panem 
Danielem. To, czy ów pan jest sympatyczny (albo przystojny, albo twierdzi, �e 
te� lubi je�dzi� na ryby), nie ma przecie� �adnego znaczenia dla dokonania 
m�drej decyzji o zakupie. 

Tak wi�c wła�ciw� reakcj� jest koncentracja �wiadomej uwagi na 
merytorycznych zaletach proponowanego nam samochodu i oddzielenie ich od 
cnót osoby, która propozycj� składa. Fakt, �e s� to dwie zupełnie ró�ne sprawy, 
jest całkiem oczywisty. Jednak, zatopieni w kontakcie z kim�, kto składa nam 
propozycj�, nieraz mamy kłopoty z oddzieleniem uczu� wzbudzanych w nas 
przez sam� propozycj� od uczu�, jakie budzi jej autor czy autorka. Dopóki te 
ostatnie uczucia s� słabiutkie, nie zawiod� nas daleko. Jednak kiedy kogo� 
takiego wyra�nie lubimy, wzrasta prawdopodobie�stwo popełnienia powa�nego 
bł�du. 

Wła�nie to jest powodem, dla którego warto zachowa� ostro�no��, gdy 
wykryjemy nieoczekiwany przypływ sympatii do proponuj�cej nam co� osoby. 
Rozpoznanie tego przypływu jest sygnałem, aby�my postarali si� oddzieli� 
sympati� do tej osoby od sympatii, jak� budzi jej propozycja. Nasza decyzja 
powinna opiera� si� oczywi�cie jedynie na tym ostatnim uczuciu. Gdyby�my 
wszyscy si� stosowali do tych sugestii, na pewno bardziej byliby�my zadowoleni 
z rezultatów naszych rokowa� z praktykami wpływu społecznego. Cho� 
podejrzewam, �e uczucia pana Daniela Du�omiłego byłyby zgoła odmienne. 

DONIESIENIA CZYTELNIKÓW 

Od mieszka�ca Chicago 
Cho� nigdy nie uczestniczyłem w przyj�ciu Tupperware, natkn�łem si� 

niedawno na dokładnie taki sam rodzaj przyjacielskiego nacisku, jaki jest tam 
stosowany. Zazdwoniła do mnie jaka� kobieta z propozycj� od firmy zajmuj�cej 
si� rozmowami mi�dzymiastowymi. Powiedziała mi, �e mój stary przyjaciel 
umie�cił moje nazwisko na czym�, co ona nazwała Koło Rozmów Przyjacielskich 
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i Rodzinnych MCI. 
Ten przyjaciel, Brad, to facet, z którym wspólnie sp�dzili�my dzieci�stwo, cho� 

on przed rokiem przeniósł si� do New Jersey w poszukiwaniu pracy. Nadal dosy� 
cz�sto do mnie dzwoni, �eby dowiedzie� si�, co porabiaj� ludzie, z którymi obaj 
si� zadawali�my. Kobieta powiedziała mi, �e Brad mo�e zaoszcz�dzi� 20% na 
wszystkich swoich rozmowach pod warunkiem, �e odbiorcy jego telefonów 
nale�� do Koła firmy MCI. Tak wiec dla mnie odmowa przyst�pienia do tego 
Koła oznaczałaby po prostu, �e nie chc� dopomóc staremu przyjacielowi. To 
byłoby nie do pomy�lenia, wiec zgodziłem si� przestawi� na firm� MCI. 

Zawsze si� zastanawiałem, dlaczego tyle kobiet bierze udział w przyj�ciach 
Tupperware tylko z tego powodu, �e wydaje je ich przyjaciółka i dlaczego kupuj� 
rzeczy, których i tak maj� ju� w nadmiarze. Teraz ju� si� nie zastanawiam. 

Komentarz autora: Ten czytelnik nie jest jedyn� osob� mog�c� za�wiadczy� 
o siłach, jakie anga�uje Koło MCI. Pewien sprzedawca subskrypcji do Koła 
stwierdził krótko w wywiadzie dla magazynu Consumer Reports: „To działa 9 
razy na 10". 

PODSUMOWANIE 

• Ludzie wol� mówi� „tak" tym osobom, które lubi� i znaj�. Liczni praktycy 
wpływu społecznego zdaj� sobie spraw� z tej zasady i dlatego dokładaj� stara�, 
by�my ich polubili. 

• Jedn� z rzeczy decyduj�cych o sympatii do jakiej� osoby jest jej fizyczna 
atrakcyjno��. Cho� od dawna podejrzewano, i� osoby atrakcyjne maj� pewn� 
przewag� w kontaktach społecznych, współczesne badania sugeruj�, �e 
przewaga ta jest znacznie wi�ksza, ni� dot�d my�lano. Fizyczne pi�kno 
człowieka zdaje si� roztacza� aureol� na jego cechy psychiczne, takie jak talent, 
inteligencja czy uprzejmo��. W konsekwencji, osoby atrakcyjne silniej potrafi� 
wpłyn�� na nasze post�powanie i opinie. 

• Drugim czynnikiem wpływaj�cym na sympati� i uległo�� jest podobie�stwo. 
Bardziej lubimy ludzi podobnych do nas samych i ch�tniej im ulegamy, cz�sto 
bezrefleksyjnie. Sympati� do innego człowieka nasilaj� te� jego komplementy 
pod naszym adresem. Je�eli stosowane s� zbyt nachalnie, mog� czasmi przynie�� 
skutki odwrotne do zamierzonych, jednak, ogólnie rzecz bior�c, pochwały 
podnosz� odczuwan� do ich autora sympati� - a w konsekwencji i uległo�� 
wobec jego propozycji. 

• Sympati� nasila te� du�a cz�sto�� kontaktów z jakim� człowiekiem lub 
przedmiotem. Dotyczy to głównie przypadków, gdy kontakty maj� przyjemny 
charakter. Szczególnie skuteczny rodzaj kontaktów przyjemnych to wzajemna i 
udana współpraca. Pi�tym czynnikiem nasilaj�cym sympati� do człowieka czy 
przedmiotu jest ich skojarzenie z czym�, co ju� lubimy. St�d te� politycy, 
producenci i specjali�ci od reklamy próbuj� skojarzy� siebie lub swoje produkty 
z czym�, co nam si� podoba. Zasad� skojarzenia wykorzystuje te� wiele osób 
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(np. kibiców sportowych), usiłuj�c wyeksponowa� swój zwi�zek z cudzym 
sukcesem, ukry� za� — zwi�zek z cudz� pora�k�. 

• Skuteczn� strategi� przeciwdziałania niepo��danemu uleganiu komu�, do 
kogo czujemy sympati� jest nauczenie si� wykrywania naszego własnego a 
nagłego przypływu sympatii do takiej osoby. Kiedy ju� taki przypływ wykryje-
my, powinni�my na chwil� zawiesi� kontakt z dan� osob� i rozdzieli� w naszym 
umy�le uczucia �ywione wobec tej osoby od uczu�, jakie wzbudza w nas jej 
propozycja. Po czym powinni�my si� stara� o podj�cie decyzji wył�cznie na 
podstawie tych drugich uczu�. 

PYTANIA 

Powtórka 
1. Co to jest zjawisko aureoli? Jak mo�na za jego pomoc� wyja�ni� zwi�zek 

mi�dzy atrakcyjno�ci� fizyczn� człowieka a sympati�, jak� wzbudza on w 
innych? 

2. Mamy skłonno�� do lubienia ludzi twierdz�cych, �e oni nas lubi� (a wi�c 
prawi� nam komplementy). Mamy te� skłonno�� do lubienia tych, którzy 
twierdz�, �e s� tacy, jak my (a wi�c s� do nas podobni). Przedstaw dowody na to, 
�e bardziej ulegamy ludziom podobnym do nas samych i �e dzieje si� to w 
sposób automatyczny. 

3. Na pewnym obozie letnim dla chłopców przeprowadzono seri� bada� nad 
wytwarzaniem i usuwaniem wrogo�ci mi�dzygrupowej. Które sposoby usuwania 
wrogo�ci okazały si� skuteczne, a które nieskuteczne? 

4. Na czym polega skłonno�� do pławienia si� w cudzej chwale? W jakich 
warunkach i u kogo najbardziej mo�na si� spodziewa� wyst�pienia tej 
skłonno�ci? 

Pytania na my�lenie 
1. Pisarka Jane Austen napisała w li�cie do swojej siostry: „Nie chc�, �eby 

ludzie byli bardzo mili, bo to zaoszcz�dza mi kłopotu lubienia ich". Jaki kłopot 
zwi�zany z lubieniem ludzi mogła ona mie� na my�li? 

2. Will Rogers chwalił si�, �e nigdy w �yciu nie spotkał jeszcze człowieka, 
którego by nie lubił. Jego pogl�d na zalety lubienia ludzi był wi�c niew�tpliwie 
odmienny od pogl�du Austen. Jakie s� konsekwencje ka�dego z tych pogl�dów i 
któremu z nich bli�szy jest Twój własny styl kontaktów z innymi? 

3. Jakie dostrzegasz podobie�stwa mi�dzy wynikami bada� nad chłopcami z 
obozu letniego, badaniami nad skutkami desegregacji rasowej w szkołach oraz 
nad klasami szkolnymi typu „układanka"? 

4. Załó�my, �e masz ochot�, aby siedz�ca obok osoba bardziej Ci� polubiła. 
W jaki sposób mo�esz osi�gn�� ten cel, wykorzystuj�c prawidłowo�ci omówione 
w tym rozdziale? 
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ROZDZIAŁ 6 

Autorytet 
Pod��aj za tym, który wie. Wirgiliusz 
Wyobra� sobie, �e przegl�daj�c lokaln� gazet� natrafiasz na ogłoszenie 

zapraszaj�ce ochotników do odpłatnego udziału w „badaniach nad pami�ci�", 
jakie prowadzone s� w instytucie psychologii pobliskiego uniwersytetu. Załó�my 
dalej, �e pomysł udziału w takich badaniach wydaje Ci si� intryguj�cy, dzwonisz 
wi�c do profesora nimi kieruj�cego i umawiasz si� na jednogodzinn� sesj� jako 
osoba badana. Po przybyciu do laboratorium spotykasz dwóch ludzi. Jeden z 
nich to badacz, o czym �wiadczy jego biały fartuch i przypi�ta na piersi plakietka 
z nazwiskiem. Druga osoba to najwyra�niej taki sam ochotnik do udziału w 
badaniach, jak Ty. Po wymianie powita� i wst�pnych uprzejmo�ci, badacz 
przyst�puje do obja�niania, na czym badanie b�dzie polegało. Okazuje si�, �e 
szczegółowym jego celem jest stwierdzenie, w jaki sposób stosowanie kar 
wpływa na zapami�tywanie wyuczanego materiału. A wi�c jeden z uczestników 
badania, „ucze�", b�dzie uczy� si� na pami�� par słów, podczas gdy drugi 
uczestnik b�dzie „nauczycielem", sprawdzaj�cym post�py ucznia i udzielaj�cym 
mu kar, je�eli post�py te oka�� si� niezadowalaj�ce. Kary za� polega� b�d� na 
elektrycznych wstrz�sach o rosn�cej sile. 

Naturalnie, informacje te wywołuj� w Tobie niejak� nerwowo��, która 
wzro�nie jeszcze bardziej, kiedy w wyniku losowania oka�e si�, i� Tobie 
przypada rola ucznia. Nie oczekiwałe�, �e udział w badaniu wymaga� b�dzie 
znoszenia bólu, przemyka Ci wi�c przez głow� my�l, by czym pr�dzej si� 
wycofa�. Potem jednak my�lisz, �e b�dzie na to jeszcze czas, najpierw jednak 
trzeba zobaczy�, jak silne b�d� te wstrz�sy. 

Gdy ju� nauczyłe� si� par słów z listy dostarczonej Ci przez badacza, ten 
przytwierdza elektrody do Twojej r�ki, czemu przygl�da si� Twój „nauczyciel". 
Cokolwiek zdenerwowany zapytujesz, jak bolesne b�d� te elektryczne szoki. 
Dowiadujesz si�, �e szoki mog� by� nawet bardzo bolesne, cho�, jak niezbyt 
zach�caj�co powiada badacz, „nie spowoduj� trwałego uszkodzenia tkanek". 
Nast�pnie badacz i nauczyciel wychodz� do s�siedniego pokoju, z którego 
„nauczyciel" zaczyna — za po�rednictwem interkomu - sprawdza� stopie�, w 
jakim wyuczyłe� si� kolejnych par słów. 

Szybko orientujesz si�, na czym polega cała sprawa: „nauczyciel" podaje 
jedno słowo z listy, a Twoim zadaniem jest odpowiedzie� drugim słowem, które 
tworzyło z nim par�. Za ka�dym razem, kiedy odpowiesz bł�dnym słowem, 
nauczyciel ogłasza, ile woltów b�dzie miał szok elektryczny i przyciska 
d�wigni�, w wyniku czego nast�puje wstrz�s. Najbardziej niepokoj�cy jest przy 
tym fakt, �e przy ka�dym kolejnym Twoim bł�dzie wielko�� szoku ro�nie o 15 
woltów. 
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Na pocz�tku wszystko toczy si� gładko. Wstrz�sy elektryczne s� 
nieprzyjemne, ale do wytrzymania. Jednak, w miar� narastania liczby bł�dów, 
kolejne szoki staj� si� coraz bole�niejsze, uniemo�liwiaj�c Ci koncentracj� 
uwagi i prowadz�c do popełniania kolejnych bł�dów, a to skutkuje jeszcze 
silniejszymi szokami. Na poziomie 75, 90 i 105 woltów szoki wydobywaj� z 
Ciebie słyszalne odgłosy bólu. Przy 120 woltach mówisz do interkomu, �e szoki 
naprawd� zaczynaj� bole�. Otrzymujesz jeszcze jeden i postanawiasz, �e wi�cej 
ju� nie wytrzymasz. Kiedy „nauczyciel" serwuje ci 150 woltów, krzyczysz: 
„Mam ju� dosy�, słyszy pan? Dosy�! Wypu�cie mnie st�d!" 

Jednak zamiast zapewnienia, �e ju� Ci� wypuszczaj�, „nauczyciel" zadaje Ci 
jedynie nast�pne pytanie. Zaskoczony mamroczesz co� pod nosem, a �e - 
oczywi�cie - nie jest to wła�ciwa odpowied�, otrzymujesz jeszcze jeden wstrz�s, 
tym razem 165 woltów. Krzyczysz raz jeszcze, �eby Ci� wypu�cili, ale 
„nauczyciel" znowu zadaje kolejne pytanie i kolejny szok, kiedy Twoja 
odpowied� okazuje si� niewła�ciwa. Nie mo�esz ju� powstrzyma� paniki. 
Wstrz�sy staj� si� tak silne, �e j�czysz i dostajesz drgawek, kopiesz w �cian� i 
błagasz „nauczyciela", �eby Ci� wypu�cił. Nic jednak si� nie zmienia, nadchodz� 
kolejne pytania i kolejne, coraz okropniejsze wstrz�sy elektryczne - 195, 210, 
225, 240, 255, 270, 285 i 300 woltów. Ju� wiesz, �e nie b�dziesz w stanie 
odpowiedzie� na jakiekolwiek pytanie, wi�c krzyczysz z rozpacz� do mikrofonu, 
�e przestajesz odpowiada�. I znów nic si� nie zmienia. „Nauczyciel" traktuje 
twoje protesty jako brak poprawnej odpowiedzi i posyła Ci nast�pny szok. 
Koszmar trwa dalej, dopóki nie stajesz si� na wpół sparali�owany, nie jeste� w 
stanie ju� dalej krzycze� i walczy�. Wszystko, co czujesz, to tylko kolejne 
uderzenia pr�dem. Gdzie� tam jeszcze bł�ka si� w Tobie nadzieja, �e twoja 
bierno�� przekona „nauczyciela", by przestał. Nie mo�e by� ju� �adnego powodu 
do kontynuowania eksperymentu, cho� „nauczyciel" nadal bezlito�nie ogłasza 
coraz wi�ksze wstrz�sy (ju� ponad 400V) i poci�ga za d�wigni�. Kim trzeba by�, 
�eby tak si� zachowywa�, zastanawiasz si�. Dlaczego mi nie pomo�e? Dlaczego 
on nie przestaje? 

Siła nacisku autorytetu 

Dla wi�kszo�ci z nas taki scenariusz wygl�da niczym koszmarny sen. Jeszcze 
bardziej koszmarne jest to, �e w pewnym sensie wszystko to zdarzyło si� 
naprawd�, w eksperymencie, a nawet całej serii eksperymentów ameryka�skiego 
profesora psychologii, Stanleya Milgrama (1974). Uczestnicy tych bada� 
wszyscy pełnili rol� „nauczyciela", posyłaj�c wstrz�sy elektryczne „uczniowi", 
który prosił, by przesta�, krzyczał, wierzgał. Tylko w jednym wzgl�dzie to, co 
si� działo, było nieprawdziwe: w rzeczywisto�ci nikt nie otrzymywał �adnych 
wstrz�sów elektrycznych. Błagaj�ca o lito�� ofiara w rzeczywisto�ci nie była po 
prostu drugim badanym, lecz wynaj�tym aktorem tylko udaj�cym ból. 

Rzeczywisty cel bada� Milgrama nie miał wi�c nic wspólnego z wpływem kar 
na uczenie si�. Dotyczył zupełnie innej sprawy -jak wiele bólu niewinnej ofierze 
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s� w stanie zada� zwyczajni ludzie, kiedy takie jest ich zadanie i rozkaz? 
Odpowied� na to pytanie okazała si� nad wyraz niepokoj�ca. W warunkach, w 

których wszystko przebiegało dokładnie według opisanego ju� koszmarnego 
scenariusza, typowy „nauczyciel" zadawał Bogu ducha winnemu „uczniowi" tyle 
bólu, ile tylko mo�na było. Zamiast ulec pro�bom ofiary, niemal dwie trzecie 
badanych posłusznie zadawało jej 30 kolejnych, coraz silniejszych szoków, 
dopóki eksperymentator nie zako�czył badania. Jeszcze bardziej przera�aj�cy 
jest fakt, �e niemal�e nikt spo�ród 40 uczestników badania nie wycofał si� z roli 
nauczyciela — i całego eksperymentu - w momencie, kiedy ofiara za��dała, �eby 
ju� przesta�. Niemal�e nikt nie wycofał si� te� wtedy, kiedy ofiara zacz�ła o to 
błaga�, ani nawet wtedy, kiedy jej reakcja na ka�dy szok zamieniła si� „w j�k 
wyra�nie pełen bólu", jak to okre�lił Milgram. 

Wyniki te zaskoczyły wszystkie osoby zwi�zane z eksperymentem, nie 
wył�czaj�c samego Milgrama. W istocie, poprosił on przed rozpocz�ciem bada� 
grup� profesorów i studentów z Uniwersytetu w Yale (gdzie eksperyment 
przeprowadzono) o zapoznanie si� ze scenariuszem badania i oszacowanie, ile 
ludzi dojdzie do zadawania wstrz�su o sile maksymalnej (450V). Liczb� t� 
oceniano niezmiennie na 1-2 procent. Odr�bna grupa 39 psychiatrów oceniła, �e 
podobne zachowanie pojawi si� u jednego człowieka na tysi�c. Nikt wi�c nie 
potrafił przewidzie� faktycznego zachowania ludzi w tych warunkach. 

 
Badanie Milgrama 

Rysunek 6.1. Odziany w biały kitel asystent badacza oraz 
wła�ciwy badany przywi�zuj� „ucznia" (ofiar�) do krzesła i 
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zakładaj� mu elektrody. 

Jak wyja�ni� te przera�aj�ce wyniki? Mo�e wzi�ły si� st�d, �e wszyscy badani 
byli m��czyznami (a ci, jak wiadomo, bardziej s� agresywni od kobiet), �e nie 
mieli �wiadomo�ci szkód wywoływanych przez tak silne wstrz�sy elektryczne, 
albo �e wszyscy badani byli czym� na kształt moralnych kretynów, z uciech� 
wyrz�dzaj�cych szkod� innym? 

Istnieje wiele dowodów podwa�aj�cych ka�de z tych wyja�nie�. Pó�niejsze 
powtórki eksperymentu wykazały, �e płe� nie odgrywa �adnej roli — 
„nauczycielki" okazały si� tyle� posłuszne, co „nauczyciele". Równie 
nieprawdopodobne jest wyja�nienie odwołuj�ce si� do nie�wiadomo�ci 
wyrz�dzanej szkody. Wykazano to wprowadzaj�c do scenariusza eksperymentu 
niewielk� poprawk� - „ucze�" stwierdzał wyra�nie, �e choruje na serce i �e 
wstrz�sy elektryczne mog� mu zaszkodzi�. ,yJu� chc� sko�czy�. Prosz� mnie 
wypu�ci�. Ju� mówiłem, �e mam kłopoty z sercem i czuj�, �e wła�nie znowu si� 
odzywaj�. Odmawiam dalszego udziału w badaniu. Wypu��cie mnie". Niczego 
to nie zmieniło: 65% badanych posłusznie kontynuowało zadawanie wstrz�sów 
do samego ko�ca. 

Nie wytrzymuje równie� krytyki zało�enie, �e uczestnicy eksperymentu to w 
istocie banda zakamuflowanych sadystów. Ludzie, którzy odpowiedzieli na 
ogłoszenie Milgrama (zapraszaj�ce do bada� nad pami�ci�), byli zupełnie 
przeci�tni pod wzgl�dem wieku, zawodu i wykształcenia. Pó�niejsze badania 
psychologiczne wykazały bez dwóch zda�, �e równie przeci�tne były ich cechy 
charakteru i osobowo�ci. Byli to ludzie tacy, jak ty czy ja. Jak powiadał sam 
[zmarły niedawno - przyp. tłum.] Milgram, oni byli Tob� czy mn�. Je�eli ma 
racj�, je�eli ty i ja zachowaliby�my si� w jego badaniu równie przera�aj�co, to 
pytanie o wyja�nienie nabiera nieprzyjemnie osobistego charakteru - „Co nas 
skłania do robienia takich rzeczy?" 

Milgram s�dził, �e znalazł odpowied�. Ma ona zwi�zek z naszym gł�boko 
zakorzenionym poczuciem obowi�zku ulegania autorytetom. Zdaniem Milgra-
ma, rzeczywistym winowajc� była w jego eksperymentach cechuj�ca nas 
niezdolno�� do przeciwstawienia si� ��daniom autorytetu — odzianego w biały 
kitel badacza, który nakazywał, a nierzadko i strofował badanych, by 
post�powali według jego wymaga�, pomimo wszelkich szkód fizycznych i 
uczuciowych, jakie przy tym wyrz�dzali. 

Wiele danych potwierdza t� tez� Milgrama. Po pierwsze oczywiste jest, �e bez 
nalega� badacza badani bardzo szybko przestaliby zadawa� ofierze wstrz�sy 
elektryczne. Nienawidzili tego, co robili i cierpieli z powodu cierpienia ofiary. 
Prosili badacza, by pozwolił im przesta�. Gdy odmawiał, kontynuowali, ale 
trz�s�c si� ze zdenerwowania, poc�c si� i j�kaj�c, ponawiaj�c pro�b� o 
zwolnienie ofiary z cierpie�. Obgryzali paznokcie albo wbijali je sobie w dłonie. 
Przygryzali wargi do krwi. Niekiedy wybuchali nerwowym �miechem. Ale... 
kontynuowali spełnianie nieludzkich polece�. Pewien neutralny obserwator 
pocz�tkowego eksperymentu Milgrama tak opisał przej�cia jednego z badanych: 
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Miałem okazj� obserwowania jednego z badanych - dojrzałego i 
zrównowa�onego biznesmena, wchodz�cego z u�miechem i 
pewno�ci� siebie do laboratorium. Po 20 minutach ten sam 
człowiek był trz�s�cym si� i wierc�cym, j�kaj�cym si� nerwowo 
wrakiem na granicy załamania psychicznego. Bez przerwy 
wyłamywał sobie palce i poci�gał si� za ucho. W pewnym 
momencie przyło�ył obie pi��ci do czoła ze słowami „Bo�e, niech 
to si� ju� sko�czy". A jednak reagował na ka�de słowo badacza i 
posłusznie ulegał jego poleceniom a� do samego ko�ca (Milgram, 
1963). 

Tego, �e idzie tu w istocie o posłusze�stwo wobec autorytetu, dowodz� te� 
inne zebrane przez Milgrama wyniki. Przy jednej z pó�niejszych powtórek 
badania role rozpisane byfy w ten sposób, �e w pewnym momencie badacz 
nakazywał zaprzestanie wstrz�sów, cho� „ucze�" dzielnie deklarował, �e mo�e 
wytrzyma� jeszcze znacznie nawet silniejsze. Rezultat nie mógł by� bardziej 
przekonywaj�cy - 100% badanych całkowicie zaprzestało aplikowania 
wstrz�sów, gdy domagał si� ich jedynie „współbadany". Identyczna sytuacja 
powstała w jeszcze innej wersji eksperymentu, w której badacz i „ucze�" 
zamieniali si� rolami, ucze� za� nalegał, by szoki kontynuowa� - pomimo 
protestów badacza. Ani jeden badany nie tkn�ł w tej sytuacji d�wigni posyłaj�cej 
wstrz�sy. 

Kra�cowy charakter uległo�ci wobec autorytetu wykazała jeszcze jedna 
wersja eksperymentu, w której udział brało dwóch badaczy daj�cych sprzeczne 
polecenia. W momencie gdy „ucze�" prosił, by go wypu�ci�, jeden badacz 
nakazywał kontynuowa�, drugi - zaprzesta� wstrz�sów. Tutaj pojawił si� jedyny 
�mieszny, cho� niezbyt wesoły wynik w tej ogólnie niewesołej serii bada�. 
Nieszcz�sny „nauczyciel" gonił w panice oczami od jednego badacza do 
drugiego, mamrocz�c: „Czekajcie, czekajcie, którego z panów mam słucha�? 
Jeden mówi dalej, drugi mówi stop. Wi�c co mam w ko�cu robi�?" Po 
bezskutecznych próbach wykrycia, kto tu jest wi�kszym szefem i prawdziwym 
autorytetem, ka�dy z badanych robił wreszcie to, czego oczekiwali�my od 
wszystkich poprzednich - wycofywał si� z dalszego aplikowania wstrz�sów. 
Oczywi�cie, zachowanie takie byłoby zupełnie niemo�liwe, gdyby uczestnikami 
eksperymentu byli psychopaci, sady�ci czy agresywni neurotycy . 

Jak pisał sam Milgram (1974): „Głównym wynikiem tej serii bada� jest 
stwierdzenie kra�cowej skłonno�ci dorosłych ludzi do uczynienia niemal�e 
wszystkiego, by tylko spełni� polecenie autorytetu". Wynik ten jest pouczaj�cy 
dla tych, których trosk� napawa zdolno�� innego autorytetu - administracji 
pa�stwowej - do wymuszania zastraszaj�co wielkiego posłusze�stwa na 
zwyczajnych obywatelach . Co wi�cej, wyniki te �wiadcz� o ogromnej sile, z 
jak� autorytety oddziałuj� na nasze post�powanie. Trudno w t� sił� w�tpi�, po 
zapoznaniu si� z psychicznymi katuszami ulegaj�cych autorytetowi badanych 
Milgrama. 

A je�eli kto� jeszcze nie wierzy, to polecam mu histori� S. Briana Willsona. 
Pierwszego wrze�nia 1987 roku Willson i dwaj inni m��czy�ni poło�yli si� na 
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torach kolejowych pod jedn� z baz wojskowych w Kalifornii, by 
zaprotestowa� w ten sposób przeciwko kolejnej wysyłce broni do Nikaragui. 
Poniewa� zawiadomili o swej akcji zarówno dowództwo wojskowe, jak i władze 
kolejowe, protestuj�cy pewni byli, �e zatrzymaj� w ten sposób maj�cy tamt�dy 
przeje�d�a� poci�g z broni�. Jednak�e cywilna załoga poci�gu, która otrzymała 
rozkaz nie zatrzymywania si�, nie zwolniła nawet biegu poci�gu, cho� le��cych 
na torach m��czyzn doskonale było wida� z odległo�ci kilkuset metrów. Dwaj z 
nich umkn�li w ostatniej chwili spod kół, co nie do ko�ca udało si� Brianowi 
Willsonowi, któremu lokomotywa obci�ła obie nogi poni�ej kolan. Obecne na 
miejscu wojskowe słu�by medyczne odmówiły zarówno udzielenia 
bezpo�redniej pomocy, jak i odwiezienia Willsona do szpitala. Przez 45 minut 
�wiadkowie zdarzenia - w�ród nich �ona i syn Willsona - musieli po amatorsku 
próbowa� zatrzyma� upływ krwi, do chwili przybycia prywatnego ambulansu. 

Opis podstawowej wersji eksperymentu, jak i wielu jego wariantów, znale�� mo�na w 
poczytnej ksi��ce Milgrama Obedience to Authority z 1974 roku. Przegl�du pó�niejszych 
bada� nad posłusze�stwem dokonał Blass (1991). 

* Pocz�tkowym celem bada� Milgrama było zrozumienie, w jaki sposób mogło doj�� do tego, 
�e obywatele Niemiec uczestniczyli w zagładzie milionów niewinnych ludzi w obozach 
koncentracyjnych w czasach re�imu faszystowskiego. Milgram zamierzał wi�c sprawdzi� w 
Ameryce, jak działa wymy�lona przez niego metoda badawcza, by potem przenie�� si� z 
wła�ciwymi badaniami na teren Niemiec, gdzie, jak s�dził, znajdzie si� do�� posłusznych 
ludzi, by znale�� jaki� materiał badawczy. Jednak�e ju� pierwsze próbne badanie wykonane w 
New Haven, w stanie Connecticut, pokazało, �e mo�e zosta� w domu oszcz�dzaj�c czas i 
pieni�dze. „Znalazłem tu tyle posłusze�stwa, �e wcale nie było ju� powodu jecha� do 
Niemiec". O zamiłowaniu Amerykanów do posłusze�stwa wobec autorytetów jeszcze 
wymowniej �wiadcz� wyniki sonda�u przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 
narodowej po procesie s�dowym porucznika Williama Calleya, który rozkazał swym 
�ołnierzom wymordowa� wszystkich mieszka�ców (wł�cznie z niemowl�tami, dzie�mi i 
starcami) wioski My Lai w Wietnamie (Kelman i Hamilton, 1989). Wi�kszo�� (51%) 
Amerykanów stwierdziła, �e sami wykonaliby taki rozkaz, gdyby został im wydany. Warto 
jednak doda�, �e Amerykanie �adn� miar� nie maj� wył�czno�ci na potrzeb� posłusze�stwa 
autorytetom. Podstawowe wyniki Milgrama uzyskano tak�e w Holandii, Niemczech, Hiszpani, 
Włoszech, Australii i Jordanii (przegl�d tych bada� - por. Meeus i Raaijmakers, 1986). 

Zadziwiaj�ce, �e Willson, który słu�ył niegdy� przez cztery lata w Wietnamie, 
nie obwinia o swoje nieszcz��cie ani maszynistów, ani wojskowych. Obwinia 
natomiast system posłusze�stwa, nakazuj�cy uległo�� przeło�onym w ka�dej 
sprawie. „Oni robi� tylko to, co ja sam robiłem w Wietnamie. Spełniaj� rozkazy 
b�d�ce cz��ci� szalonej polityki. S� tylko ofiarami, takimi, które mo�na zrobi� 
niemal z ka�dego". Załoga poci�gu równie� była zdania, �e .padła ofiar�, ale 
ofiar�... Willsona. Najbardziej chyba zdumiewaj�cy w całej tej historii jest fakt, 
�e maszyni�ci pozwali do s�du Willsona o odszkodowanie za „upokorzenie, 
cierpienia oraz psychiczny i fizyczny stres". Wszystko to biedni kolejarze przej�� 
musieli z powodu Willsona, który nie pozwolił im wykonywa� rozkazów 
słu�bowych bez obci�cia mu obu nóg. 
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Blaski i cienie �lepego posłusze�stwa 

Gdy kiedykolwiek natkniemy si� na jaki� silny motyw ludzkiego 
post�powania, naturaln� rzecz� jest spodziewa� si� sensownych powodów, dla 
których motyw taki u ludzi wyst�puje. Niemal�e bez namysłu wskaza� mo�na 
ogromn� liczb� powodów, dla których motyw posłusze�stwa autorytetom jest w 
ludzkich społeczno�ciach tak silny. Wielopoziomowy i szeroko akceptowany 
system autorytetów daje ka�demu społecze�stwu niezmierne zyski. Pozwala na 
rozwini�cie skomplikowanych systemów produkcji i rozdziału dóbr, obrony, 
ekspansji i kontroli nad członkami społecze�stwa. Bez hierarchii autorytetów 
powstanie takich systemów byłoby niemo�liwe, a bez nich ka�da społeczno�� 
popadłaby w zupełn� anarchi�, w której �ycie byłoby „samotne, ubogie, okropne, 
brutalne i krótkie", jak zapewniał w swoim czasie filozof Tomasz Hobbes. St�d 
te� niemal�e od dnia narodzin wszyscy jeste�my pilnie trenowani w 
posłusze�stwie wobec autorytetów i umacniani w wierze, �e przeciwstawianie 
si� im jest rzecz� zł�. Tym przesłaniem wypełnione s� pouczenia naszych 
rodziców, szkolne wierszyki i piosenki, a w dorosłym ju� �yciu - kodeksy 
prawne, regulaminy wojskowe czy systemy polityczne. W ka�dym z nich 
nieodmiennie znajdujemy przykazanie posłusze�stwa wła�ciwemu autorytetowi. 

Nie bez znaczenia s� i przykazania religijne. Na przykład pierwsza ksi�ga 
Starego Testamentu opisuje, jak nieposłusze�stwo Adama i Ewy wobec 
najwy�szego autorytetu doprowadziło do utraty raju przez nich i przez reszt� 
rodzaju ludzkiego. Je�eli za� ta metafora byłaby zbyt subtelna, to niewiele dalej 
�wi�ta ksi�ga opisuje, jak to Abraham gotów był przebi� no�em serce swego 
młodego syna na ��danie Boga (pozbawione zreszt� jakiegokolwiek 
uzasadnienia). Opowie�� ta uczy, �e jedyn� podstaw� oceny post�powania jest 
posłusze�stwo wobec najwy�szego autorytetu, a nie takie kryteria, jak wyra�na 
bezsensowno�� czynu, jego niemoralno��, niesprawiedliwo�� i krzywda 
wyrz�dzana innemu człowiekowi. Katusze zadane Abrahamowi to wła�nie próba 
czystego posłusze�stwa, któr� przeszedł pomy�lnie, podobnie jak badani 
Milgrama Oby� mo�e w nim wła�nie znajduj�cy przykład do na�ladowania). 

Historie w rodzaju tych, jakie przydarzyły si� Abrahamowi czy badanym 
Milgrama, wiele mówi� o warto�ci i sile autorytetów w naszej kulturze. Jednak z 
pewnego punktu widzenia s� one nieco myl�ce, akty bowiem posłusze�stwa 
autorytetom rzadko maj� tak dramatyczny i przemy�lany charakter. W 
rzeczywisto�ci, wiele aktów posłusze�stwa ma charakter automatyczny i bez-
refleksyjny - klik, wrrr.... Wskazówki akceptowanego autorytetu cz�sto 
dostarczaj� nam wygodnej drogi na skróty przy wyborze sposobu post�powania. 

Z reguły - jak wskazywał Milgram - uleganie dyktatowi autorytetów niesie 
człowiekowi szereg jak najbardziej praktycznych po�ytków. W pocz�tkach �ycia 
autorytety (rodzice, nauczyciele) wiedz� zwykle znacznie wi�cej ni� my sami. 
Stosowanie si� do ich �ycze� jest wi�c dobroczynne — cz��ciowo dlatego, �e s� 
m�drzejsi, cz��ciowo dlatego, �e to pod ich kontrol� pozostaj� nagrody i kary. W 
dorosłym �yciu obowi�zuj� te same reguły, cho� ju� kto inny staje na pozycji 
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autorytetu - pracodawcy, s�dziowie, przywódcy polityczni. Poniewa� cz�sto 
wypowiadaj� si� oni z perspektywy niedost�pnej nam wiedzy, uleganie 
prawomocnym autorytetom jest całkiem sensowne. Na tyle sensowne, �e 
ulegamy im tak�e wtedy, kiedy �adnego sensu w tym nie ma. 

Jest to oczywi�cie ten sam paradoks, z jakim spotykamy si� tak�e w 
przypadku innych narz�dzi wpływu społecznego. Błogosławie�stwem �lepej 
uległo�ci wobec autorytetu jest zarówno fakt, �e jest ona na ogół zyskowna, a 
przy tym zwalnia nas z konieczno�ci my�lenia. Gdy za� my�le� nie musimy, nie 
my�limy. Cho� z reguły takie podej�cie prowadzi do zachowa� wła�ciwych, 
czasami sprowadza nas na manowce, gdy� my�lenie zast�pujemy reagowaniem 
mechanicznym. 

Rozwa�my nasze post�powanie w kwestiach medycznych - w dziedzinie, w 
której siła nacisku autorytetów jest dobrze widoczna. Poniewa� zdrowie jest 
niezmiernie wa�ne dla ka�dego z nas, lekarze - maj�cy wielk� wiedz� i wpływ w 
tej istotnej dziedzinie - ciesz� si� pozycj� szanowanych ekspertów. A tak�e 
wysok� pozycj� w hierarchii presti�u i władzy w medycznym �wiecie. Wszyscy 
pracownicy medyczni maj� �wiadomo�� swojego miejsca w hierarchii i dobrze 
wiedz�, �e na jej szczycie stoi zawsze lekarz. Nikt nie mo�e przewa�y� jego 
zdania, z wyj�tkiem innego lekarza o wy�szej randze. W rezultacie, utrwalon� 
zasad� post�powania personelu medycznego jest automatyczne posłusze�stwo 
wobec polece� lekarza. 

Jest to zasada logiczna i po��dana - dopóki lekarz nie popełni bł�du. Poniewa� 
jednak cały podległy personel medyczny o poleceniach lekarza nie my�li, lecz 
jedynie je wykonuje, post�powanie takie mo�e mie� katastrofalne nast�pstwa, 
zwa�ywszy stopie� komplikacji współczesnej medycyny. W istocie, studium 
wykonane na zlecenie U.S. Health Care Financing Administration ujawniło, �e 
w przeci�tnym szpitalu a� 12% przepisywanych pacjentom leków, to leki 
zaordynowane bł�dnie (Patient Drug Doses, 1982). 
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Wielki autorytet 

Rysunek 6.2 

Bł�dy takie pojawia� si� mog� z ró�nych powodów, jednak�e Michael Cohen 
i Neil Davis, dwaj profesorowie farmacji z Uniwersytetu Tempie, twierdz� w 
swojej ksi��ce Medication errors: Causes and prevention (1981), �e przyczyn� 
najwa�niejsz� jest bezrefleksyjna uległo�� wobec zalece� lekarza prowadz�cego 
danego pacjenta. Jego zalece� nie kwestionuj� ani pacjenci, ani piel�gniarki, ani 
farmaceuci czy inni lekarze. Cohen i Davis przytaczaj� do�� zdumiewaj�cy 
przypadek odbytniczego zaaplikowania pacjentowi kropli stosowanych do 
leczenia... uszu. Lekarz przepisał krople na prawe ucho pacjenta, zapisuj�c w 
skrócie R ear (R od right = prawy, ear = ucho), co piel�gniarka odczytała jako 
Rear (po angielsku - tyłek) i posłusznie wpu�ciła przepisan� liczb� kropli do 
odbytu pacjenta. Mimo �e leczenie bólu ucha odbytniczo podawanymi kroplami 
nie miało najmniejszego sensu ani piel�gniarka, ani pacjent nie zaprotestowali. 
Wygl�da wi�c na to, �e kiedy wypowiada si� autorytet, jego wypowied� mo�e 
mie� niewiele sensu. Reagujemy bowiem na to, kto, a nie co si� mówi. 
Reagujemy na jeden tylko aspekt całej sytuacji*. 
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Zawsze wtedy, gdy zdajemy si� w swoim post�powaniu na takie 
automatyzmy, mo�emy by� pewni prób wykorzystania tego faktu przez 
praktyków wpływu społecznego. Pozostaj�c przy przykładach ze �wiata 
medycyny wspomnijmy tylko, jak cz�sto w ró�nych ogłoszeniach aktorzy w 
białych, lekarskich kitlach zachwalaj� zalety pasty do z�bów czy innych 
produktów. Moim ulubionym tu przykładem jest reklamówka, w której aktor 
Robert Young ostrzega ludzi przed szkodliwo�ci� kofeiny i zaleca picie 
bezkofeinowej kawy marki Sanka. Ogłoszenie to tak skutecznie podnosiło 
sprzeda� Sanki, �e w ró�nych wersjach powtarzane było przez wiele lat. Sk�d tak 
wielka skuteczno�� aktora ostrzegaj�cego przed niebezpiecze�stwami kofeiny? 
Ano st�d, �e grał on rol� lekarza w popularnym i bardzo długim serialu 
telewizyjnym! Cho� racjonalnie rzecz bior�c, skojarzenie Younga z rol� lekarza 
nie powinno mie� �adnego znaczenia dla jego mocy przekonywania w sprawie 
bezkofeinowej kawy, wynajmuj�ca go agencja reklamowa dobrze wiedziała, �e 
liczy si� nie racjonalno��, lecz automatyczne skojarzenie Younga z rol� 
autorytetu medycznego. 

Opakowanie, nie zawarto�� 

Tym, co najbardziej zadziwia w sukcesie reklamówki Sanki z Youngiem jest 
fakt, �e wcale nie starano si� w niej o wykorzystanie jakiego� prawdziwego 
autorytetu. Poprzestano jedynie na jego pozorach. I to całkowicie wystarczyło -
ludzie bezrefleksyjnie zareagowali na sam symbol autorytetu. Wiele takich 
symboli mo�e automatycznie wywoływa� uległo��, nawet pod nieobecno�� 
autorytetu rzeczywistego. St�d te� symbole te s� gorliwie wykorzystywane przez 
tych profesjonalistów wpływu, którym brak rzeczywistego autorytetu. 

Na przykład zawodowi oszu�ci z upodobaniem przywłaszczaj� sobie ubiory, 
tytuły, a nawet pojazdy autorytetów. Nic nie sprawia im wi�kszej rozkoszy, ni� 
wyłanianie si� w eleganckim stroju z kosztownej limuzyny i namaszczone 
przedstawianie si� jako doktor, profesor, s�dzia czy dyrektor „czego�tam". Zdaj� 
sobie �wietnie spraw�, �e blask, płyn�cy z tych wszystkich symboli znakomicie 
zwi�ksza szans�, �e inni ulegn� ich wpływowi. Ka�dy z tych symboli statusu i 
władzy ma swoj� histori� i wart jest odr�bnego rzutu okiem. 

* Nie jest to zreszt� cech� tylko naszego gatunku. W koloniach stadnie �yj�cych małp, w�ród 
których panuje bardzo sztywna hierarchia dominacji, nawet bardzo zyskowne innowacje (np. 
posługiwanie si� kijem, by przyci�gn�� inaczej niedost�pn� �ywno��) rozprzestrzeniaj� si� 
bardzo wolno, kiedy pochodz� od osobnika zajmuj�cego nisk� pozycj� w hierarchii 
społecznej. Ta sama innowacja przejmowana jest natomiast bardzo szybko przez inne 
osobniki, je�eli wprowadzana jest przez osobnika dominuj�cego. Zgrabn� tego ilustracj� jest 
badanie nad zmian� preferencji smakowych u japo�skich małp (por. Ardry, 1970). W jednej 
grupie małp wprowadzono now� �ywno�� o smaku karmelowym za po�rednictwem młodych 
osobników, nisko stoj�cych w hierarchii (nauczono ich lubi� smak karmelu). W rok pó�niej 
preferencj� smaku karmelowego ujawniało zaledwie 51% małp z całej kolonii, w tym �aden z 
osobników stoj�cych na szczycie hierarchii. W mnej grupie wprowadzono nawyk jedzenia 
pszenicy za po�rednictwem lidera grupy - w cztery godziny pó�niej cała kolonia małp jadła ju� 
pszenic�. 
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Tytuły 

Tytuły s� symbolem równocze�nie najtrudniejszym i najłatwiejszym do 
zawładni�cia. Ich uzyskanie normaln� drog� wymaga lat pracy i osi�gni��. A 
jednak mo�e si� nimi posłu�y� niczym etykietk� kto�, kto wcale nie ma do nich 
prawa. Jak ju� widzieli�my, skutecznie czyni� to aktorzy z reklamowych 
filmików i zawodowi oszu�ci. 

Pewien mój przyjaciel z renomowanego uniwersytetu na wschodzie Stanów 
opowiedział mi niedawno anegdot� �wietnie ilustruj�c�, jak dalece nasze 
działania pozostaj� pod wi�kszym wpływem tytułu ni� osoby, która ro�ci sobie 
do� pretensje. Przyjaciel mój cz�sto podró�uje i ma zwyczaj gaw�dzi� z 
nieznajomymi na lotnisku, w restauracji czy w barze. Twierdzi, �e 
do�wiadczenie nauczyło go, by w trakcie takich przelotnych kontaktów nigdy nie 
przyznawa� si� do tego, �e jest profesorem. Gdy tylko bowiem wyjdzie to na 
jaw, dot�d spontaniczni i interesuj�cy rozmówcy nagle zmieniaj� si� nie do 
poznania -staj� si� pełnymi szacunku i potakiwa� nudziarzami. Wygłaszane 
przeze� opinie nie spotykaj� si� ju� z �yw� dyskusj�, lecz z akceptacj� 
(wygłaszan� pełnymi, gramatycznie poprawnymi zdaniami). Mój przyjaciel nie 
mo�e tego zrozumie�: „Przecie� nadal jestem tym samym facetem, z którym 
rozmawiało si� przez poprzedni kwadrans czy dwa!" — i ju� nigdy nie przyznaje 
si� do swojego prawdziwego zawodu. 

Trzeba przyzna�, �e to pocieszaj�ca odmiana po tych wspominanych 
przypadkach, w których osoby nie posiadaj�ce tytułu próbuj� bezprawnie nim 
zawładn��. Jedno i drugie przeinaczenie wskazuje jednak na to samo — sił�, z 
jak� symbol autorytetu wpływa na ludzi. 

Zastanawiam si�, czy mój przyjaciel - człowiek do�� niepozornego wzrostu - 
byłby tak skłonny ukrywa� swój tytuł, gdyby wiedział, �e tytuły nie tylko 
skłaniaj� nieznajomych do uległo�ci, ale i do przeceniania wzrostu ich 
posiadacza. W jednym z dowodz�cych tego bada� przedstawiano pi�ciu ró�nym 
grupom studentów australijskich wizytuj�cego ich uczelni� go�cia z 
Uniwersytetu w Cambridge. Jednej grupie przedstawiono go jako studenta, 
drugiej -jako asystenta, trzeciej -jako wykładowc�, czwartej -jako docenta i 
wreszcie pi�tej -jako profesora uniwersytetu. Stwierdzono, �e przy ka�dym 
skoku w gór� w hierarchii, �rednia ocena wzrostu tego samego przecie� 
m��czyzny rosła o pół cala. „Profesor" widziany był jako ponad 6 cm wy�szy od 
„studenta" (P.R. Wilson, 1968). 

Poniewa� zwi�zek pomi�dzy statusem i spostrzegan� wielko�ci� ma charakter 
do�� powszechny, po�wi��my mu jeszcze nieco uwagi. Badania nad dzie�mi 
wykazuj� na przykład, �e przeceniaj� one wielko�� monet - tym bardziej, im 
wi�ksza jest ich warto�� nominalna (Bruner i Goodman, 1947). Podobnych 
zniekształce� dopuszczaj� si� zreszt� i doro�li. W jednym z bada� studenci 
ci�gn�li karty z wydrukowan� na nich warto�ci� od 3 do 6 dolarów, co wi�zało 
si� z wygraniem lub przegraniem sumy o tej wła�nie wysoko�ci (Dukes i Bevan, 
1952). Gdy potem poproszono ich o ocen� fizycznego rozmiaru kart, przeceniali 
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oni karty o skrajnych warto�ciach (tj. najwi�ksze wygrane i przegrane), mimo 
�e faktycznie wszystkie karty były jednakowej wielko�ci. Tym, co czyni rzeczy 
wa�nymi, jest wi�c ich wa�no�� (a nie np. przyjemny charakter). 

Poniewa� widzimy wielko�� i status jako wzajemnie powi�zane, niektórzy 
mog� ci�gn�� zyski z zast�powania statusu sam� wielko�ci�. W pewnych 
społeczno�ciach zwierz�cych, gdzie pozycja w hierarchii społecznej opiera si� na 
dominacji, wielko�� ciała jest wa�nym czynnikiem decyduj�cym o pozycji 
zajmowanej przez zwierz� w grupie . 

W walkach wewn�trzgatunkowych wygrywa zwykle zwierz� wi�ksze i 
silniejsze. Wiele gatunków rozwin�ło jednak specjalne wzorce zachowa�, 
pozwalaj�cych zminimalizowa� negatywne skutki agresji wewn�trzgatunkowej 
poprzez sprowadzenie jej raczej do pokazów siły i wielko�ci ni� rzeczywistej 
walki. Rywalizuj�ce ze sob� osobniki uciekaj� si� przy tym z reguły do ró�nych 
sztuczek, wizualnie powi�kszaj�cych rozmiary ich ciała. Ssaki wyginaj� plecy i 
je�� futro, ryby rozszerzaj� płetwy i nadymaj� si� wod�, ptaki strosz� pióra i 
rozwijaj� skrzydła. Bardzo cz�sto sama ta demonstracja siły i rozmiaru skłania 
jednego z rywali do ucieczki i ust�pienia pola najwidoczniej wi�kszemu i 
silniejszemu przeciwnikowi. 

Futra, płetwy, pióra. Czy� to nie zastanawiaj�ce, jak te najdelikatniejsze cz��ci 
ciała mog� by� wykorzystywane, by nada� zwierz�ciu pozory wi�kszych 
rozmiarów? Nasuwa to dwa wnioski. Pierwszy dotyczy szczególnego zwi�zku 
mi�dzy rozmiarem i statusem. Zwi�zek ów mo�e by� wykorzystywany przez 
jednostki potrafi�ce wygl�da� na wi�ksze po to, by by� traktowane jako 
wa�niejsze. Wła�nie to jest powodem, dla którego zawodowi oszu�ci z reguły 
nosz� buty na podwy�szonym obcasie, nawet je�eli s� niemałego wzrostu. 
Wniosek drugi ma bardziej ogólny charakter - zewn�trzne oznaki władzy i 
autorytetu mog� zosta� sfingowane za pomoc� nawet bardzo ulotnych �rodków. 
Po przykład - dosy� zreszt� wstrz�saj�cy - zwró�my si� do królestwa tytułów. 

Grupa badaczy - lekarzy i piel�gniarek zwi�zanych z trzema szpitalami na 
�rodkowym zachodzie USA - zaobserwowała z niepokojem coraz to silniejsz�, 
mechaniczn� uległo�� piel�gniarek wobec polece� lekarzy. Nawet dobrze 
wyszkolone piel�gniarki, o wysokich kwalifikacjach zawodowych, s� z reguły 
dalekie od u�ywania tych kwalifikacji do zweryfikowania sensowno�ci polece� 
lekarzy. Po otrzymaniu polecenia zdaj� si� o nim nie my�le�, poprzestaj�c na 
samym jego wykonaniu. 

Dotyczy to nie tylko zwierz�t. Na przykład, w wyborach prezydenckich w USA w XX wieku, 
20 razy na 23 przypadki wygrywał wy�szy z dwóch głównych kandydatów. To samo zdaje si� 
odnosi� i do wyborów „sercowych" - badania nad ogłoszeniami matrymonialnymi pokazuj�, i� 
m��czy�ni ogłaszaj�cy si� jako wysocy, maj� wyra�nie wi�ksz� szans� spotka� si� z 
zainteresowaniem kobiet odpowiadaj�cych na ogłoszenie. Jednak wzrost kobiet działa w 
przeciwnym kierunku - kobiety anonsuj�ce siebie jako ni�sze i l�ejsze, ciesz� si� wzgl�dnie 
wi�kszym zainteresowaniem m��czyzn (Lynn i Shurgot, 1984; Shepperd i Strathman, 1989). 

Widzieli�my ju�, jak tendencja ta prowadzi� mo�e do doodbytniczego 
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podawania kropel na uszy. Badacze, o których mowa (Hofling i in., 1966), 
poszli jednak krok dalej. Po pierwsze, pragn�li oni sprawdzi�, czy idzie tu o 
odosobnione przypadki, czy te� o szeroko rozpowszechnione zjawisko. Po 
drugie, chcieli sprawdzi�, czy mechaniczna uległo�� pojawi si� tak�e w 
przypadku powa�nego bł�du lekarskiego - przepisania zbyt du�ej dawki leku 
przez lekarza, który nie jest do tego upowa�niony. Po trzecie wreszcie, chcieli 
sprawdzi�, czy do uległo�ci wystarczy sam tytuł doktora, u�yty przez 
nieznajomego m��czyzn�, który wła�nie przedstawił si� pielgniarce jako doktor i 
to jeszcze w dodatku przez telefon. Szło tu wi�c o mo�liwie najsłabsz� oznak� 
autorytetu. 

Badanie polegało na tym, �e jeden z badaczy dzwonił do jednej z 22 
piel�gniarek z oddziału chirurgicznego, ogólnego, pediatrycznego lub 
psychiatrycznego, przedstawiał si� jako lekarz z danego szpitala i wydawał 
polecenie, aby temu a temu pacjentowi poda� 20 miligramów Astrogenu. 
Piel�gniarka miała co najmniej cztery powody, by polecenie to potraktowa� z 
du�� ostro�no�ci�. Po pierwsze, zostało ono przekazane telefonicznie, co było 
wyra�nym naruszeniem obowi�zuj�cych w szpitalu zasad. Po drugie, Astrogen 
nie był na li�cie leków dopuszczonych do standardowego u�ytku w tym szpitalu. 
Po trzecie, przepisana dawka zdecydowanie przekraczała dawk� dopuszczaln� - 
na etykiecie leku wyra�nie napisano, �e dopuszczalna dawka dzienna Astrogenu 
wynosi 10 miligramów, a wi�c połow� tego, co lekarz przepisał. Po czwarte 
wreszcie, zlecenie wydane zostało przez człowieka, którego piel�gniarka nigdy 
nie spotkała, nie widziała ani nawet nie rozmawiała z nim wcze�niej przez 
telefon. Pomimo tego, 21 piel�gniarek na 22 posłusznie podeszło do szafy z 
lekami, wzi�ło Astrogen i skierowało swe kroki do wyznaczonego pacjenta (po 
drodze spotykaj�c badacza, który je zatrzymywał, wyja�niaj�c natur� 
prowadzonego eksperymentu). 

Wynik budz�cy dreszcz przera�enia: 95% piel�gniarek bez wahania uległo 
wyra�nie niewła�ciwemu poleceniu. Jest nad czym si� zastanawia�. Szczególnie 
zwa�ywszy wspomniany ju� fakt, �e w przeci�tnym szpitalu 12% dziennych 
zlece� na podanie leków to zlecenia bł�dne. Pozostaj�c w szpitalu dłu�ej ni� 
tydzie�, mamy wi�c granicz�c� z pewno�ci� mo�liwo��, �e i my sami padniemy 
ofiar� wi�kszej lub mniejszej pomyłki. Wyniki przedstawionego badania 
pokazuj� te�, �e bł�dy takie wcale nie musz� ogranicza� si� do wpuszczania 
niewinnych kropli w niewła�ciwe miejsce, ale mog� mie� charakter 
dramatycznie powa�ny. Interpretuj�c swoje wyniki, Hofling i współpracownicy 
dochodz� do pouczaj�cego wniosku: 

W rzeczywistych sytuacjach, odpowiadaj�cych naszemu 
eksperymentowi, mamy teoretycznie dwie fachowe osoby, lekarza i 
piel�gniark�, których poł�czona wiedza zapewnia� powinna 
wła�ciwy (a przynajmniej nieszkodliwy) charakter leczniczych 
zabiegów. Jednak nasze wyniki sugeruj�, �e w rzeczywisto�ci 
jedna z tych fachowych sił praktycznie rzecz bior�c w ogóle nie 
działa (Hofling i in., 1966). 
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Wygl�da wi�c na to, �e w obliczu polece� lekarza piel�gniarki zawieszaj� 
swoj� fachowo�� na kołku, zdaj�c si� w zamian na funkcjonowanie typu klik, 
wrrr.... 	aden z elementów ich wiedzy medycznej i znacznych umiej�tno�ci 
fachowych nie jest wykorzystywany do podejmowaniu decyzji o sposobie 
post�powania. Poniewa� uległo�� w stosunku do prawomocnego autorytetu 
lekarza bywała zawsze skutecznym i preferowanym sposobem działania, wol� 
si� myli� w stron� wła�nie uległo�ci. Pouczaj�ce przy tym, �e na drodze tej 
zaszły tak daleko, �e ulegaj� nie tylko prawomocnemu autorytetowi, ale tak�e 
samemu tytułowi doktora, a wi�c najłatwiejszemu do sfałszowania symbolowi 
autorytetu*. 

Skłonno�ci� równie niepokoj�c� jak mechaniczne uleganie autorytetom jest 
mechaniczny opór wobec pomysłów tych, którzy pozycji autorytetu nie zajmuj�. 
Wielce pouczaj�ce s� tu wyniki dwóch psychologów, Douglasa Petersa i 
Stephena Ceciego (1982), którzy przepisali na maszynie 12 opublikowanych w 
naukowych periodykach artykułów. Zmienili jedynie znane nazwiska autorów i 
nazwy renomowanych instytucji, z których si� wywodzili (oczywi�cie na 
nazwiska i nazwy nikomu nie znane), po czym raz jeszcze zaproponowali je do 
publikacji tym samym periodykom, które od 18 do 32 miesi�cy wcze�niej 
artykuły te opublikowały. Dziewi�� spo�ród tych sfabrykowanych artykułów nie 
zostało wykrytych i wysłano je normaln� drog� do anonimowych recenzentów. 
Co najbardziej godne uwagi, recenzenci i redaktorzy odrzucili a� osiem spo�ród 
nich, jako nie spełniaj�ce odpowiednich wymogów. Mimo �e niewiele wcze�niej 
wymogi te „spełniały" w tym samym czasopi�mie - pod warunkiem jednak, �e 
ich autorzy mieli znane nazwiska i pracowali w presti�owych instytucjach 
naukowych. 

Podobny, cho� mniej naukowy eksperyment przeprowadzony został przez 
znanego pisarza, który przepisał słowo w słowo ksi��k� Jerzego Kosi�skiego pt. 
Schody i wysłał maszynopis do 28 agencji literackich i wydawnictw w 10 lat po 
tym, jak ksi��ka ta została po raz pierwszy wydana, sprzedaj�c si� w pół 
milionie egzemplarzy i zdobywaj�c presti�ow� nagrod� National Book Award. 
Maszynopis podpisany fikcyjnym, nieznanym nazwiskiem został odrzucony 
przez wszystkie agencje i wydawnictwa, w tym tak�e i przez Random House, 
wydawnictwo, które j� jako pierwsze wydało (C. Ross, 1979). 

Ubranie 

Ubranie jest drugim symbolem autorytetu, mog�cym wyzwoli� mechaniczn� 
uległo��. Cho� bardziej namacalne ni� tytuły, ubranie jest równie łatwe do 
podrobienia. W dokumentacji policyjnej napotka� mo�na opisy wielu 
przypadków zawodowych oszustów, potrafi�cych błyskawicznie wciela� si� w 
ró�ne postaci. Niczym kameleon zmieniaj� szpitaln� biel na ksi��� czer�, 
wojskow� ziele� w policyjny uniform - w zale�no�ci od tego, co bardziej jest dla 
nich korzystne w danej sytuacji. Dopiero po niewczasie ich ofiary orientuj� si�, 
�e uniform nie jest jeszcze gwarancj� autentyczno�ci jakiego� autorytetu. 
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* Dodatkowe dane zebrane przez Hoflinga i współpracowników sugeruj�, �e badane 
piel�gniarki prawdopodobnie nie zdaj� sobie sprawy z tego, jak dalece sam tytuł doktora 
wpływa na ich s�dy i działania. Inn� grup� 33 piel�gniarek i studentek szkoły piel�gniarskiej 
poproszono o ocen�, jak zachowałyby si� w sytuacji zaaran�owanej w eksperymencie. Tylko 
dwie s�dziły, �e podałyby pacjentowi przepisany lek. 

Seria bada� psychologa społecznego Leonarda Bickmana (1974) pokazuje, jak 
trudno oprze� si� sugestiom pochodz�cym od osób owianych aur� jakiego� 
autorytetu. Metoda Bickmana polegała na nagabywaniu przechodniów, aby 
spełnili jak�� niecodzienn� pro�b�, np. podniesienie walaj�cej si� na ziemi torby 
papierowej czy stani�cie po przeciwnej stronie przystanku autobusowego. W 
połowie przypadków młody m��czyzna, zwracaj�cy si� z dan� pro�b�, ubrany 
był w uniform stra�nika, w połowie za� — w normalne, cywilne ubranie. 
Niezale�nie od tre�ci pro�by, znacznie wi�cej przechodniów spełniało j�, gdy 
pochodziła od „stra�nika". Podobne wyniki uzyskano równie� wtedy, kiedy 
pro�by pochodziły od kobiety ubranej w uniform (Bushman, 1988). 

Szczególnie pouczaj�ca była wersja eksperymentu, w której prosz�cy 
zatrzymywał przechodniów i wskazywał na m��czyzn� stoj�cego kilkana�cie 
metrów dalej. W cywilu czy w uniformie, mówił zawsze: „Widzi pan tego faceta 
stoj�cego przy parkometrze? Zabrakło mu monet. Prosz� da� mu 
dziesi�ciocentówk�!" Nast�pnie prosz�cy odwracał si� i odchodził znikaj�c za 
rogiem, tak, �e kiedy proszony podchodził do m��czyzny przy parkometrze, 
prosz�cy był ju� niewidoczny. Jednak siła jego uniformu działała nadal - prawie 
wszyscy poproszeni dali nieznajomemu monet�, cho� tylko mniej ni� połowa 
uczyniła to na pro�b� „cywila" . 

Co ciekawe, gdy Bickman prosił pó�niej studentów o podanie 
przewidywanych wyników tych bada�, ich oceny okazały si� całkiem trafne, 
je�li idzie o cz�sto�� ulegania „cywilowi" - oceniali t� uległo�� na 50%, podczas 
gdy uległo�� rzeczywista wynosiła 42%. Natomiast mocno niedoceniali oni 
uległo�ci wobec uniformu - szacowali j� na 63%, podczas gdy w rzeczywisto�ci 
wyniosła ona 92% (Bickman, 1974). 

Mniej narzucaj�cym si� ni� mundur, cho� nadal skutecznym uniformem 
autorytetu jest nawet dobrze skrojony, trzycz��ciowy garnitur. Tak�e i taki 
„uniform", tradycyjnie ł�czony w naszej kulturze z wysok� pozycj� społeczn�, 
mo�e nakłoni� nieznajomych do uległo�ci. Na przykład, w pewnym badaniu 
przeprowadzonym w Teksasie, aran�owano sytuacj� jawnego łamania przepisów 
- 31-letni m��czyzna przechodził ulic� na czerwonych �wiatłach. Okazało si�, �e 
trzy i pół ra�� wi�cej przechodniów poszło w jego �lady, kiedy był on ubrany w 
garnitur i krawat w porównaniu z sytuacj�, w której miał na sobie spodnie i 
flanelow� koszul� (Lefkowitz, Blake i Mouton, 1955). 

Warto zauwa�y�, �e oba wspomniane uniformy autorytetu - mundur i 
trzycz��ciowy garnitur biznesmena - s� ł�cznie wykorzystywane przez 
zawodowych oszustów w cz�sto przez nich odgrywanej intrydze kontrolera 
bankowego. Ofiar� mo�e by� ktokolwiek, cho� najcz��ciej staje si� ni� starsza, 
samotnie mieszkaj�ca osoba. 
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* Badanie przeprowadzone przez Mauro (1984) pomaga wyja�ni�, dlaczego uniform nakłaniał 
do uległo�ci nawet wtedy, gdy jego wła�ciciel ju� opu�cił scen�. Policjanci ubrani w swoje 
mundury byli oceniani przez badanych jako lepsi, inteligentniejsi, uczciwsi, bardziej pomocni 
i bardziej w porz�dku ni� ci sami m��czy�ni ubrani po cywilnemu. 

Intryg� rozpoczyna pojawienie si� przed drzwiami ofiary oszusta 
przedstawiaj�cego si� jako kontroler banku. Wszystko w jego wygl�dzie 
przemawia za tym, �e jest to wła�ciwa osoba na wła�ciwym miejscu - powa�ny 
bankowiec w garniturze ciemnym (nawet rano i w lipcu), ci��kawym, cho� 
dobrze skrojonym, raczej klasycznym ni� krzykliwie modnym. Jego buty l�ni� 
nienagannie, a biała koszula w dyskretne paski kontrastuje z ciemnym, starannie 
zawi�zanym krawatem. Ten ze wszech miar budz�cy zaufanie biznesmen 
wyja�nia przyszłej ofierze (powiedzmy, samotnej wdowie, �ledzonej przed 
dwoma dniami, kiedy wracała z banku), �e jest zawodowym kontrolerem 
bankowym i �e w trakcie rutynowego sprawdzania rachunkow�ci wykrył jakie� 
podejrzane nieprawidłowo�ci przy ksi�gowaniu jej konta w banku. Jest prawie 
pewien, �e to sprawka pewnego ni�szego urz�dnika w banku, który, jak si� 
wydaje, dopuszcza si� drobnych fałszerstw przy ksi�gowaniu prowadzonych 
przez siebie wpłat i wypłat z kont bankowych. Wygl�da na to - tłumaczy ofierze 
— �e jej konto bankowe równie� padło ofiar� tego drobnego oszusta. Jednak 
trudno to stwierdzi� z cał� pewno�ci�, dopóki nie ma jednoznacznych dowodów. 
Łatwo byłoby je uzyska�, gdyby wła�cicielka konta zechciała wycofa� na jeden 
dzie�, a wła�ciwie na kilka godzin, wszystkie swoje oszcz�dno�ci z banku. 
Dzi�ki temu mo�na byłoby sprawdzi�, czy podejrzewany urz�dnik faktycznie 
b�dzie próbował sfałszowa� zapis tej operacji. 

Bardzo cz�sto „kontroler bankowy" wygl�da tak nobliwie i tak dalece budzi 
zaufanie, �e ofierze nawet do głowy nie przyjdzie, by go podejrzewa� i 
sprawdzi� jego historyjk� dzwoni�c do banku. Zamiast tego godzi si� ona na 
współprac�, jedzie do swojego banku, wyci�ga pieni�dze i wraca z nimi do 
domu, czekaj�c na wiadomo��, czy oszust wpadł w zastawion� na� pułapk�. 
Wiadomo�� nadchodzi - przynosi j� umundurowany stra�nik bankowy 
informuj�c, �e podejrzenia okazały si� jednak niesłuszne i �e transakcje na jej -
ofiary - rachunku nie były obiektem �adnych machinacji. Kontroler bankowy 
reaguje na to z wyra�n� ulg� i dzi�kuje „stra�nikowi", a poniewa� jest ju� po 
godzinach urz�dowania i bank jest zamkni�ty, proponuje ofierze zaoszcz�dzenie 
jej kłopotu i odesłanie pieni�dzy do banku za po�rednictwem stra�nika. W�ród 
pełnych ulgi u�miechów, podzi�kowa� i u�cisków dłoni „stra�nik" opuszcza dom 
z pieni�dzmi, po dalszych za� kilkunastu minutach przyjaznych komentarzy i 
po�egna�, opuszcza dom i „kontroler". Dopiero po kilku dniach ofiara dowiaduje 
si�, �e „stra�nik" był równie fałszywy, jak „kontroler", �e była to para 
zawodowych oszustów, którzy — za pomoc� dobrze zestrojonych oznak 
autorytetów - wyłudzili jej pieni�dze i znikn�li z nimi na zawsze. 

Samochody 
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O wysokim statusie społecznym �wiadcz� nie tylko ubrania, ale i takie 
symbole, jak bi�uteria czy kosztowne samochody - szczególnie wa�na oznaka 
pozycji społecznej w zafascynowanej samochodami Ameryce. Jak pokazuj� 
systematyczne obserwacje prowadzone w rejonie zatoki San Francisco, 
posiadacze presti�owych samochodów spotykaj� si� ze szczególnymi oznakami 
uszanowania ze strony swych ziomków. Je�eli jaki� kierowca zwyczajnego, 
przeci�tnego samochodu marudzi spó�niaj�c si� z ruszeniem przy zmianie 
�wiateł, niemal wszyscy stoj�cy za nim niecierpliwie naciskaj� na klakson, 
wi�kszo�� nawet dwa razy, niektórzy nawet stukaj� własnym zderzakiem w jego 
zderzak. Je�eli jednak tak samo marudzi z ruszeniem kierowca nowego, bardzo 
luksusowego samochodu, połowa innych kierowców czeka cierpliwe a� ruszy, 
nawet nie dotykaj�c klaksonu (Doob i Gross, 1968). 

Ci sami badacze pytali pó�niej swoich studentów, jak zachowaliby si� w takiej 
sytuacji. W porównaniu z rzeczywistymi wynikami obserwacji, studenci mocno 
niedoceniali własnej pow�ci�gliwo�ci w przypadku kierowcy marudz�cego w 
luksusowym samochodzie, natomiast studenci płci m�skiej skłonni byli wr�cz 
s�dzi�, �e szybciej zatr�bi� na samochód luksusowy, ni� na zwyczajny. Owo 
niedocenianie dobrze pasuje do innych, przytaczanych ju� wyników 
wskazuj�cych na to, �e ludzie nie u�wiadamiaj� sobie skali swojej własnej i 
cudzej uległo�ci wobec autorytetów i ich symboli. Niedoceniana jest cz�sto�� 
ulegania autorytetowi badacza w eksperymencie Milgrama, tytułowi doktora w 
eksperymencie z piel�gniarkami czy uniformowi stra�nika w eksperymentach 
Bickma-na. Sugeruje to, �e ulegamy autorytetom nie tylko silnie, ale i 
nieoczekiwanie dla samych siebie. 

OBRONA 

Jedna z taktyk obrony przed naciskiem autorytetu to odebranie mu elementu 
zaskoczenia. Poniewa� z reguły nie doceniamy siły wpływu, wywieranego na 
nasze post�powanie przez autorytety (i ich symbole), z niewystarczaj�c� 
ostro�no�ci� reagujemy na pojawienie si� autorytetu w jakiej� sytuacji. 
Podstawow� form� obrony przed naciskiem autorytetu jest zatem podwy�szona 
�wiadomo�� jego siły. W poł�czeniu ze �wiadomo�ci�, jak łatwo jest sfałszowa� 
wi�kszo�� symboli autorytetu, powinno nas to uczyni� mniej podatnymi na 
manipulacje autorytetów. 

Brzmi to całkiem przekonywaj�co, tym bardziej �e to wszystko prawda. 
Zdawanie sobie sprawy z faktu, jak wpływa na ludzi presja autorytetu, pomaga 
przeciwstawi� si� tej presji. A jednak jest tu pewien szkopuł, ten sam zreszt�, 
jaki napotykali�my przy omawianiu równie� innych narz�dzi wpływu 
społecznego. Nie powinni�my zawsze d��y� do przeciwstawiania si� 
autorytetom ani nawet pragn�� tego cz�sto. Przecie� zwykle autorytety to osoby, 
które dobrze wiedz�, co mówi�. Lekarze, s�dziowie, adwokaci, dyrektorzy firm, 
liderzy polityczni i inni im podobni uzyskali przecie� swoj� wysok� pozycj� 
najcz��ciej dlatego, �e maj� po temu odpowiedni� wiedz� i kwalifikacje. Z czego 
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wynika, �e ich rady to z reguły dobre rady. A poniewa� cz�sto dotycz� one 
spraw, o których my sami nie mamy w gruncie rzeczy poj�cia, bardzo głupio 
byłoby ich si� nie posłucha�. Z drugiej jednak strony widzieli�my ju�, �e równie 
głupio byłoby słucha� si� ich w ka�dym przypadku. Dowcip polega wi�c na tym, 
aby odró�ni� sytuacje, w których nale�y słucha� autorytetów od tych, kiedy 
lepiej si� im przeciwstawi�. 

Autorytatywny autorytet 

Naszym zadaniem jest zatem okre�lenie, kto jest w danej sprawie 
autorytatywnym autorytetem. Kiedy wi�c spotykamy si� z prób� wywarcia na 
nas nacisku przez jaki� autorytet, powinni�my rozpocz�� od postawienia sobie 
pytania: „Czy on(a) jest rzeczywi�cie ekspertem?" Kieruje to nasz� uwag� na 
dwie kwestie: czy dowody na to, �e dana osoba faktycznie jest autorytetem s� 
wiarygodne i czy osoba ta jest autorytetem w tej wła�nie sprawie, w której 
próbuje wywrze� na nas nacisk. 

Kieruj�c uwag� na dowody �wiadcz�ce o tym, �e kto� autorytetem jest lub nie 
jest, unikn�� mo�emy wpadni�cia w niejedn� pułapk�. Rozwa�my w tym �wietle 
reklam� kawy Sanka w wykonaniu Roberta Younga, aktora, który przedtem grał 
rol� lekarza w popularnym serialu telewizyjnym. Gdyby ludzie reagowali na 
Younga jako na aktora, nie za� jako na �wietnego doktora Welby (posta�, któr� 
grał w serialu), to jestem pewien, �e reklama ta nie okazałaby si� takim 
przebojem. W ko�cu wszyscy wiemy, �e aktor nie ma wiedzy i umiej�tno�ci 
lekarza. Jednak ten aktor bardzo cz�sto i regularnie był tytułowany doktorem - 
podczas serialu. Zdrowy rozs�dek podpowiada nam co prawda, �e tytuł ten jest 
w tym przypadku tylko pustym d�wi�kiem, cz��ci� umownej fikcji. Jednak 
magii tego tytułu ulegali�my - i słusznie - tak cz�sto w przeszło�ci, �e ulegniemy 
jej i w tym przypadku. Dopóki si� nad tym �wiadomie nie zastanowimy - a 
trudno zało�y�, �e zastanawiamy si� nad tre�ci� reklam telewizyjnych. 

Postawienie sobie pytania: „Czy on(a) jest rzeczywi�cie ekspertem?" pozwala 
wi�c nam skupi� uwag� i wykry� to, co oczywiste — �e nie wszystkie oznaki 
autorytetu s� dowodami na to, �e kto� rzeczywi�cie jest autorytetem. Pytanie to 
zmusza nas równie� do zwrócenia uwagi na to, czy dany autorytet jest ekspertem 
w tej sprawie, w której próbuje wywrze� na nas nacisk. W informacyjnym 
natłoku, tak charakterystycznym dla współczesnych warunków �ycia, łatwo 
zapomnie�, �e autorytet jest ekspertem tylko w swojej dziedzinie. 

Przypomnijmy sobie wspomnianych ju� teksa�czyków, cz��ciej pod��aj�cych 
na czerwonym �wietle za nobliwie ubranym biznesmenem. Nawet je�eli istotnie 
okazałby si� on �wietnym specjalist� od marketingu, to trudno uwierzy�, �e jest 
wi�kszym ni� inni ekspertem w sprawie przechodzenia ulic. A jednak 
przechodnie ch�tniej za nim pod��ali - aureola autorytetu przysłoniła im ró�nic� 
mi�dzy autorytetem istotnym i nieistotnym w danej sprawie. Wyniki tego 
badania wygl�dałyby, rzecz jasna, inaczej, gdyby przechodnie zadali sobie trud 
pomy�lenia nad tym, czy pr��nym krokiem pod��aj�cy biznesmen jest czy te� 
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nie jest ekspertem w sprawie przechodzenia przez ulic�. To samo dotyczy 
reklamowania Sanki przez Roberta Younga. Jest on człowiekiem nie 
pozbawionym powa�nych osi�gni�� w niełatwym zawodzie. Tyle, �e jego 
wiedza i umiej�tno�ci dotycz� aktorstwa, nie za� zatr�caj�cych o medycyn� zalet 
bezkofeinowej kawy. Gdyby�my tylko o tym pomy�leli ogl�daj�c t� słynn� 
reklam�, jej oddziaływanie byłoby natychmiast równie niewielkie, jak reklama 
wypowiedziana przez jakiegokolwiek innego aktora. 

Sprytna szczero�� 

Załó�my jednak, �e stajemy przed autorytetem, który naprawd� jest ekspertem 
w sprawie, o któr� idzie. Zanim ulegniemy jego sugestii, powinni�my zada� 
sobie drugie proste pytanie: „Jak dalece mo�na mu (jej) zaufa� w tej sytuacji?" 
Nawet najlepiej poinformowane autorytety nie musz� by� szczere i 
bezinteresowne w tym, co do nas mówi�. Musimy wi�c rozwa�y� ich rzetelno�� i 
najcz��ciej niew�tpliwie to czynimy. Bardziej dajemy si� przekona� ekspertom 
bezstronnym, ni� tym, którzy mog� mie� jaki� interes w zmianie naszej opinii 
(Eagly, Wood i Chaiken, 1978) i jest to prawd� w wielu ró�nych krajach 
(McGinnies i Ward, 1980). Rozwa�aj�c ewentualne zyski eksperta z naszej 
uległo�ci, zapewniamy sobie jeszcze jeden rodzaj obrony przed uległo�ci� 
automatyczn� czy szkodliw� dla nas samych. Nawet rzeczywisty autorytet nas 
nie przekona, dopóki podejrzewamy go o nieczyste intencje. 

Kiedy ju� zapytujemy samych siebie o rzetelno�� autorytetu, powinni�my 
pami�ta� o pewnej sztuczce, któr� profesjonali�ci społecznego wpływu cz�sto 
wykorzystuj� - mówi� co�, co zdaje si� by� ewidentnie sprzeczne z ich własnym 
interesem. Wystarczaj�co subtelnie zastosowany, zabieg ten uwiarygodnia ich w 
naszych oczach, na przykład gdy wspomn� o jakiej� wadzie zgłaszanej nam 
oferty. Jednak nieodmiennie wzmianka o wadzie ma charakter czego� mniej 
wa�nego i wła�ciwie niewartego uwagi w porównaniu ze znacznie 
powa�niejszymi zaletami oferty: ,Listeryna — smak, którego nie znosisz trzy 
razy dziennie"; ,	vis - jeste�my tylko drudzy, ale staramy si� bardziej"; L'Oreal 
— troch� dro�szy, ale wart tego". Ustaliwszy sw� wiarygodno�� na podstawie 
mało wa�nej wady, oferty takie wykorzystuj� j�, gdy przyjdzie do 
przekonywania o „nieporównanie" wa�niejszych zaletach (Settle i Gorden, 1974; 
Smith i Hunt, 1978; Hunt, Domzal i Kernan, 1981). 

Miałem okazj� zaobserwowa� ogromn� skuteczno�� tej taktyki w restauracji - 
miejscu, które tylko niewielu z nas skłonnych byłoby uwa�a� za daj�ce 
sposobno�� do wywierania wpływu społecznego. Nie jest sekretem, �e wobec 
swoich bezwstydnie niskich zarobków, kelnerzy i kelnerki musz� je uzupełnia� 
napiwkami. Pomijaj�c dobr� obsług� (oczywisty warunek konieczny), wielu z 
nich rozwin�ło szereg subtelnych technik podnosz�cych wysoko�� zostawianych 
im przez go�ci napiwków, a tak�e technik podnosz�cych wysoko�� samego 
rachunku. Bowiem kelnerzy i kelnerki �wietnie zdaj� sobie spraw� z tego, �e 
wysoko�� napiwku ro�nie wraz z wysoko�ci� rachunku. 
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W nadziei, �e uda mi si� zaobserwowa� stosowane przez nich techniki, 
zatrudniałem si� w kilku drogich restauracjach jako pocz�tkuj�cy kelner. 
Poniewa� pozbawiony byłem kwalifikacji, najlepszym zaj�ciem, przy którym 
udało mi si� wyl�dowa�, było popychanie wózka z zamówionymi przez klientów 
potrawami. Zaj�cie to dostarczyło mi zreszt� �wietnego punktu obserwacyjnego. 
Do�� szybko zorientowałem si�, �e najlepszym kelnerem w całej tej restauracji 
był niejaki Wincenty. Jego zarobki znacznie przekraczały dochody pozostałych 
kelnerów, sobie tylko bowiem znanymi sposobami potrafił nakłoni� klientów, by 
zamawiali wi�cej i płacili mu wy�sze napiwki ni� innym kelnerom. Poniewa� i 
ja chciałem pozna� te sposoby, starałem si� jak najcz��ciej popycha� swój wózek 
w pobli�e pola działa� Wincentego. 

Szybko dotarło do mnie, �e nie miał jakiego� uniwersalnego podej�cia, 
jednakowego dla wszystkich klientów. Miał natomiast kilka stałych punktów w 
repertuarze, ka�dy aplikowany innemu typowi klienta. Gdy stolik zajmowała 
cała rodzina, stawał si� dziarski, a nawet troch� klownowaty, kieruj�c tyle� 
uwagi na dzieci, co i dorosłych. W stosunku do pary młodych na randce 
przybierał formalne, cokolwiek imperialne tony, próbuj�c zdominowa� młodego 
człowieka (do którego wył�cznie si� zwracał) tak, by ten mógł odzyska� 
pewno�� siebie, zamawiaj�c wiele i płac�c wysoki napiwek. Gdy za� przy stoliku 
zasiadało starsze mał�e�stwo, pozostawał formalny, cho� porzucał ton wy�szo�ci 
na rzecz postawy pełnej szacunku w stosunku do obojga klientów. Wreszcie, w 
stosunku do klienta samotnie zasiadaj�cego przy stoliku, Wincenty zachowywał 
si� niczym wcielenie przyjazno�ci - był rozmowny, ciepły i miły. 

Sztuczk� polegaj�c� na wypowiadaniu si� wbrew własnemu interesowi 
rezerwował natomiast Wincenty dla wi�kszych, 8- czy 12-osobowych grup 
go�ci. W jego wersji sztuczka ta nabierała znamion wła�ciwego mu geniuszu. 
Rozpoczynała si� w momencie składania zamówienia przez pierwsz� osob�, z 
reguły kobiet�. Niezale�nie od tego, co zostało przez ni� wybrane, Wincenty 
reagował zawsze tak samo. Na jego czole pojawiała si� zmarszczka zatroskania, 
dło� zawisała z wahaniem nad bloczkiem z zamówieniami. Po ukradkowym 
spojrzeniu w stron� kierownika sali, Wincenty pochylał si� do stolika i oznajmiał 
konspiracyjnym szeptem: „Odnosz� wra�enie, �e akurat dzisiaj nie jest to tak 
dobre jak zwykle. Czy wolno mi poleci� raczej xxx albo yyy?" I wskazywał na 
karcie dwie potrawy o nieco ni�szej cenie ni� pocz�tkowy wybór klientki. „Obie 
te rzeczy s� dzisiaj wr�cz doskonałe". 

W ten prosty sposób Wincenty puszczał w ruch szereg wa�nych 
mechanizmów psychologicznych. Po pierwsze, nawet ci, którzy z jego sugestii 
nie skorzystali, czuli, �e Wincenty wy�wiadczył im przysług� dziel�c si� 
poniek�d „tajnymi" informacjami. Oczywi�cie aktywizowało to u wszystkich 
go�ci zasad� wzajemno�ci, która da o sobie zna� we wła�ciwym momencie, gdy i 
go�cie b�d� czym� si� mogli przysłu�y� Wincentemu. Jednak zabieg z 
wypowiedzi� „przeciwko własnemu interesowi" nie tylko podnosił szans� na 
przyszły napiwek, ale równie� stawiał Wincentego w pozycji dobrze 
poinformowanego eksperta, który wie, co jest, a co nie jest dobre w tej 
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restauracji tego wieczoru. W dodatku eksperta bezstronnego, skoro doradzaj�c 
ta�sz� potraw� w oczywisty sposób działał na własn� niekorzy��. Nie stara si� 
tylko wypcha� własnej kieszeni, najwyra�niej le�y mu na sercu i dobro klienta. 

Wszystko to dawało Wincentemu pozór naprawd� dobrze poinformowanego, 
bezinteresownego i �yczliwego klientowi eksperta. Oczywi�cie jego 
bezinteresowno�� nie si�gała tak daleko, by nie wykorzysta� jej przy pierwszej, 
nadarzaj�cej si� okazji. Na przykład, gdy dochodziło do wyboru trunków do 
posiłku - „Czy �ycz� sobie pa�stwo, abym zasugerował wybór win do posiłku?" 
Niemal�e co wieczór mogłem obserwowa� skwapliw�, je�li nie entuzjastyczn� 
zgod� klientów, by powierzy� ten trudny (i potencjalnie kosztowny) wybór tak 
godnemu zaufania ekspertowi. 

Nawet z mojej podrz�dnej pozycji mogłem dojrze�, co dzieje si� na twarzach 
klientów. „Oczywi�cie", zdawali si� mówi�: „To pan wie, co tutaj jest dobre i 
jest pan po naszej stronie. Oddajemy si� w pa�skie r�ce". Przybieraj�c 
zadowolony wyraz twarzy, Wincenty pozwalał sobie na kilka wybornych (� 
kosztownych) sugestii. Nie był te� wolny od własnych sugestii, gdy przychodziło 
do wyboru deserów. Klientom, którzy zwykle darowaliby sobie deser albo wzi�li 
go na spółk� z s�siadem, trudno było si� oprze� urokom płon�cych lodów czy 
mro�onej kawy opisywanym przez tak wybitnego eksperta! 

Poł�czywszy reguł� wzajemno�ci i wiarygodnego autorytetu za pomoc� 
jednego eleganckiego manewru, nasz Wincenty potrafił znacznie podwy�szy� 
sum� i rachunku, i napiwku. Zwa�my przy tym, jak du�a cz��� tej sumy 
pochodziła z jego pozornego braku zainteresowania własnymi korzy�ciami. 
Przedstawienie siebie jako kogo�, kto działa wbrew własnemu interesowi 
finansowemu, mo�e wi�c �wietnie temu interesowi słu�y�*. 

DONIESIENIA CZYTELNIKÓW 

Od młodego biznesmena: 
Przed dwoma laty próbowałem sprzeda� mój stary samochód. Przechodz�c 

ulic� zauwa�yłem ogłoszenie na sklepie z u�ywanymi samochodami: Sprzedamy 
twój u�ywany samochód za wi�cej". Wła�nie o to mi idzie, pomy�lałem sobie i 
zaszedłem do sklepu. Powiedziałem sprzedawcy, �e chciałbym dosta� za mój 
stary samochód trzy tysi�ce, na co on odpowiedział mi, �e powinienem ��da� 
znacznie wi�cej, bo auto jest warte co najmniej trzy i pół tysi�ca. Musz� 
przyzna�, �e kompletnie mnie zaskoczył, poniewa� wiedziałem, �e jako po�rednik 
przy sprzeda�y zarobi on tym mniej na transakcji, im wi�ksza b�dzie moja cena 
wywoławcza. A wi�c doradzaj�c mi wy�sz� cen�, obcinał swój własny zysk. 
Podobnie jak Pa�ski Wincenty, ten sprzedawca samochodów zdawał si� 
wyst�powa� przeciw własnemu interesowi, co sprawiło, �e pocz�łem go widzie� 
jako bezinteresownego eksperta, cho� zdałem sobie z tego spraw� dopiero 
znacznie pó�niej. Oczywi�cie zgodziłem si� z pomysłem sprzedawcy, �e mój 
samochód wart jest trzy i pól tysi�ca i na tym wła�nie poziomie ustaliłem cen� 
zostawiaj�c mu samochód. 
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* Ta sama strategia mo�e by� skutecznie u�ywana tak�e i w wielu innych sytuacjach. Jeden z 
badaczy stwierdził na przykład, �e listy polecaj�ce, skierowane do osób odpowiedzialnych za 
nabór kadry w kilku wielkich korporacjach, najbardziej podnosiły szans� przyj�cia polecanej 
osoby do pracy wtedy, kiedy w�ród ogółu pozytywnych cech kandydata znale�� mo�na było i 
jedn� niepochlebn� uwag� pod jego adresem (Knouse, 1983). 

Po kilku dniach sprzedawca zadzwonił do mnie, �e pojawił si� jaki� nabywca 
powa�nie zainteresowany moim samochodem, cho� przeszkadzała mu troch� za 
wysoka cena. Przekonany, ze moje dobro le�y mu na sercu, zgodziłem si� na 
zaproponowan� obni�k� ceny o 200 dolarów. W dzie� pó�niej zawiadomiono 
mnie, �e tamten klient jednak si� rozmy�lił wskutek własnych kłopotów 
finansowych. Wci�gu nast�pnych dwóch tygodni miałem jeszcze dwa telefony, za 
ka�dym razem z pro�b� o obni�k� ceny o 200 dolarów. Za ka�dym razem 
zgadzałem si� w przekonaniu, �e sprzedawca jest wiarygodny. Jednak za �adnym 
razem transakcja nie doszła do skutku. Nabrawszy niejakich podejrze�, 
zadzwoniłem do starego przyjaciela, w którego rodzinie zajmowano si� handlem 
u�ywanymi samochodami. Dowiedziałem si� od niego, �e takie post�powanie jest 
ogran� sztuczk� w tym biznesie i �e słu�y tylko nap�dzaniu zysków sprzedawcom. 
Oczywi�cie poszedłem do sklepu i wycofałem swój samochód. Gdy wyje�d�ałem, 
sprzedawca dalej usiłował mnie przekona�, abym jednak samochód zostawił -bo 
wła�nie otwiera si� bardzo powa�na szansa jego sprzeda�y. Je�li tylko 
zgodziłbym si� na dalsz� obni�k� o 200 dolarów. 

Komentarz autora: Raz jeszcze widzimy tak�e i tu przejaw działania zasady 
kontrastu. Kiedy ju� została ustalona cena 3,5 tysi�ca dolarów, ka�de ust�pstwo 
o 200 dolarów zdawało si� niewielkie w porównaniu z t� sum�. 

PODSUMOWANIE 

• Badania Miłgrama pokazuj�, jak silny jest w naszej kulturze nacisk na 
posłusze�stwo autorytetom. Wielu normalnych, psychicznie zdrowych ludzi 
wbrew własnej woli zadawało innemu człowiekowi bolesne i niebezpieczne 
wstrz�sy elektryczne na polecenie osoby stanowi�cej w danej sytuacji autorytet. 
Skłonno�� do ulegania prawomocnym autorytetom ma swe �ródło w praktykach 
socjalizacyjnych wykształcaj�cych w nas przekonanie, i� uległo�� taka jest 
po��danym sposobem post�powania. Ponadto, uległo�� ta cz�sto ma charakter 
adaptacyjny, poniewa� rzeczywiste autorytety cechuj� si� zwykle wiedz�, 
m�dro�ci� i władz�. Z tych powodów uległo�� wobec autorytetów pojawia� si� 
mo�e w postaci zautomatyzowanej „drogi na skróty" przy podejmowaniu decyzji 
o stosownym w danej sytuacji sposobie post�powania. 

• Automatyczne uleganie autorytetom oznacza� mo�e uleganie jedynie 
symbolom czy oznakom autorytetu, nie za� jego istocie. Istniej�ce badania 
wskazuj�, 
�e symbolami tymi s� tytuły, ubrania i samochody. Osoby, zawłaszczaj�ce 

który� z tych symboli, silniej mog� wpływa� na innych, nawet je�eli w istocie 
nie s� one rzeczywistymi autorytetami. Ponadto, ludzie nie tylko cz�sto ulegaj� 
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takim symbolom, ale te� nie doceniaj� skali swojej własnej wobec nich 
uległo�ci. 

• Obrona przed niepo��danym wpływem autorytetu polega na udzieleniu sobie 
odpowiedzi na dwa pytania: „Czy ten autorytet jest rzeczywistym ekspertem?", 
oraz: „Jak dalece mo�na mu(jej) zaufa� w tej sytuacji?" Pytanie pierwsze 
odwraca nasz� uwag� od samych symboli autorytetu, kieruj�c j� na jego istot�. 
Pytanie drugie przyci�ga nasz� uwag� do ewentualnych zabiegów, jakie 
pragn�ca uchodzi� za autorytet osoba mo�e stosowa�, aby�my jej bardziej 
zaufali. W szczególno�ci idzie tu o ujawnianie jakiej� łagodnie negatywnej 
informacji na własny temat, dzi�ki czemu osoba ta mo�e sobie zyska� w naszych 
oczach wi�ksze zaufanie ni� to, na które naprawd� zasługuje. 

PYTANIA 

Powtórka 
1. Co jest w twoim przekonaniu najsilniejszym dowodem Milgrama na jego 

tez�, �e skłonno�� jego badanych do krzywdzenia nieznajomych wynikała z 
silnej tendencji ulegania autorytetom? 

2. Co dotychczasowe badania mówi� na temat ludzkich zdolno�ci do 
wykrywania własnej uległo�ci wobec autorytetów? Przytocz tu odpowiednie 
wyniki. 

3. Jakie s� trzy najbardziej widoczne i przekonywaj�ce symbole autorytetu 
wymieniane w tym rozdziale? Przytocz przykłady z własnego �ycia obrazuj�ce 
sposób ich działania. 

Pytania na my�lenie 
1. W rozdziale l natkn�li�my si� na niepokoj�ce zjawisko, zwane 

„kapitanoz�", polegaj�ce na tym, �e członkowie załóg samolotów nie dostrzegaj� 
bł�dów kapitana albo unikaj� ich wytkni�cia. Gdyby� był kapitanem samolotu, w 
jaki sposób próbowałby� przeciwdziała� temu zjawisku? 

2. Z jakiego powodu w społeczno�ciach ludzkich wykształcił si� zwi�zek 
mi�dzy fizyczn� wielko�ci� a presti�em? Czy widzisz jakie� powody, dla 
których zwi�zek ten mo�e w przyszło�ci zanikn��? Je�eli tak, to w jaki sposób? 

3. Załó�my, �e pracujesz w agencji reklamowej i Twoim zadaniem jest 
wypracowanie kampanii reklamowej produktu, który cechuje si� licznymi 
zaletami i jedn� wad�. Czy - pragn�c, by publiczno�� uwierzyła w zalety 
produktu -wspomniałby� te� i o jego wadzie? Gdyby� o tej wadzie wspomniał, to 
uczyniłby� to na pocz�tku, w �rodku, czy na ko�cu reklamówki? Dlaczego 
wła�nie w tym miejscu? 
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ROZDZIAŁ 7 

Niedost�pno�� 
Sposobem na kochanie czegokolwiek jest wyobra�enie sobie, �e mogliby�my to 

utraci�.  

G. K. Chesterton 

Mieszkam w Arizonie, w miasteczku Mesa na przedmie�ciach Phoenix. 
Najbardziej mo�e godn� uwagi cech� tego miasteczka jest dosy� du�e 
(najwi�ksze po Salt Lak� City) skupisko mieszkaj�cych tu mormonów i ich 
wielka �wi�tynia poło�ona na rozległych gruntach w samym �rodku miasteczka. 
Cho� zawsze podziwiałem z daleka ukształtowanie i wspaniałe utrzymanie tych 
terenów, nigdy nie interesowały mnie one na tyle, by odwiedzi� sam� �wi�tyni�. 
Dopóki nie przeczytałem w miejscowej gazecie o wewn�trznej cz��ci �wi�tyni, 
niedost�pnej nikomu poza sprawdzonymi członkami wspólnoty mormonów. 
Miejsca tego nie mog� ogl�da� nawet potencjalni nawróceni. Z jednym wszak�e 
wyj�tkiem - bezpo�rednio po wybudowaniu nowej �wi�tyni organizuje si� 
wycieczki dla publiczno�ci po całej �wi�tyni, nawet po jej normalnie 
niedost�pnych cz��ciach. 

Artykuł w miejscowej gazecie opowiadał, jak to �wi�tynia w Mesie została 
ostatnio odnowiona, a wprowadzone zmiany si�gały tak daleko, �e uznano j� za 
zupełnie „now�" według mormo�skich standardów. Wobec czego, przez kilka 
nast�pnych dni cała �wi�tynia (wł�cznie z jej sekretnymi cz��ciami) b�dzie 
dost�pna zwiedzaj�cej publiczno�ci. Dobrze pami�tam, jaki wpływ wywarł na 
mnie ten artykuł - natychmiast postanowiłem wzi�� udział w takiej wycieczce. 
Kiedy jednak zadzwoniłem do pewnego mojego przyjaciela, aby go równie� 
namówi� na udział w zwiedzaniu, nast�piło co�, co równie szybko odmieniło 
moj� decyzj�. 

Mianowicie, mój przyjaciel odmówił i w dodatku zacz�ł si� gło�no 
zastanawia�, co te� mnie nakłoniło do tej nieoczekiwanej ch�ci zwiedzania 
�wi�tyni mormonów, któr� interesowałem si� dot�d równie mało, co architektur� 
sakraln� w ogólno�ci. Przecie� zapewne znajd� w tej �wi�tyni mniej wi�cej to 
samo, co w dowolnym innym, okolicznym ko�ciele jakiegokolwiek innego 
wyznania. W trakcie tej rozmowy wyja�niły si� przyczyny mojego nagłego 
po��dania - nigdy by ono we mnie nie powstało, gdyby nie to, �e dost�p do 
zwykle niedost�pnej cz��ci �wi�tyni był mo�liwy jedynie przez kilka 
najbli�szych dni. Wobec tej bezpowrotnie mijaj�cej okazji nabrałem ochoty na 
co�, co samo w sobie wcale mnie nie poci�gało. 

Im mniej, tym lepiej 
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My�l�, �e nie ja jeden mam słabo�� do takich „bezpowrotnie przemijaj�cych" 
okazji. Niemal ka�dy z nas jest w ten czy inny sposób podatny na działanie tej 
reguły niedost�pno�ci. Przyjrzyjmy si� wynikom badania, w którym studenci 
Stanowego Uniwersytetu na Florydzie oceniali jako�� jedzenia w 
uniwersyteckiej stołówce i uznali j� za niezadowalaj�c�. Kiedy jednak podobn� 
ankiet� przeprowadzono w dziewi�� dni pó�niej, ich oceny nagle wzrosły. Co si� 
stało w tym czasie? Nic, co miałoby zwi�zek z rzeczywist� jako�ci� jedzenia - ta 
pozostała bez zmian. Zmieniła si� natomiast jego dost�pno��. W dniu drugiej 
ankiety studenci dowiedzieli si� bowiem, �e w stołówce był po�ar, wskutek 
czego nie b�d� mogli w niej jada� posiłków przez nast�pne dwa tygodnie (West, 
1975). 

Reguła niedost�pno�ci dobrze jest znana wszelkim kolekcjonerom. Czy b�d� 
to znaczki pocztowe, czy antyki - okazy rzadkie i niedost�pne - automatycznie 
zyskuj� na warto�ci tylko dzi�ki temu, �e s� „białymi krukami". Szczególnie 
przy tym pouczaj�cy jest fakt, �e owa dodatkowa warto�� okazu wynika cz�sto z 
jego usterek - bł�dnego nadruku na znaczku pocztowym czy �le wybitego godła 
na monecie. Znaczek z trzyokim Jerzym Waszyngtonem jest oczywi�cie 
„anatomicznie" niepoprawny, estetycznie za� nieudany - niemniej cenny jako 
okaz znaczka. Tak wi�c - o ironio - usterki produktu, które sk�din�d mog� 
pomniejsza� jego warto��, mog� warto�� t� równie� podnosi�, je�eli zostanie tu 
wprz�gni�ta reguła niedost�pno�ci. 

Od czasu mojego pierwszego zetkni�cia si� z reguł� niedost�pno�ci — w 
epizodzie ze �wi�tyni� mormonów, gdzie wzrosła warto�� tej mo�liwo�ci z 
chwil�, gdy stawała si� ona niedost�pna - zacz�łem zauwa�a�, �e reguła ta 
wpływa na całkiem spory zakres moich działa�. Na przykład, podobnie jak wiele 
innych osób, mam zwyczaj przerywa� interesuj�c� rozmow� tylko po to, by 
odebra� dzwoni�cy telefon. Cho� rozmowa jest ciekawa i raczej niewielka jest 
szansa na to, �e dzwoni�cy b�dzie miał do powiedzenia co� ciekawszego, osoba 
dzwoni�ca ma jednak pewn� przewag� nad t�, z któr� ju� rozmawiam. Przewag� 
t� jest potencjalna niedost�pno�� - je�eli telefonu nie odbior�, to mog� na dobre 
utraci� informacj�, któr� ma dla mnie dzwoni�cy. Z ka�dym dzwonkiem nie 
odbieranego telefonu informacja, jak� mógłbym odebra� podczas tej 
telefonicznej rozmowy, staje si� coraz mniej dost�pna. I tylko z tego powodu 
zaczynani jej pragn�� na tyle, �e przerywam interesuj�c� rozmow�, by odebra� 
jednak telefon. 

Zagro�enie potencjaln� utrat� odgrywa du�� rol� przy podejmowaniu decyzji. 
W istocie, lud�mi bardziej zdaje si� powodowa� my�l, �e mogliby co� utraci�, 
ni� my�l, �e mogliby uzyska� co� o tej samej warto�ci (Tversky i Kahneman, 
1981). Na przykład wła�ciciele domów, którym si� wyja�ni, ile pieni�dzy trac� 
wskutek rozpraszania si� ciepła, bardziej s� skłonni zgodzi� si� na uszczelnienie 
swoich domów ni� wła�ciciele, którym wyja�nia si�, ile pieni�dzy 
zaoszcz�dziliby wskutek tej samej operacji (Gonzalez, Aronson i Constan-zo, 
1988). Podobne rezultaty uzyskali i psychologowie zdrowia (Meyerwitz i 
Chaiken, 1987; Meyerwitz, Wilson i Chaiken, 1991). Stwierdzili oni, �e ulotki 
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nawołuj�ce młode kobiety do samodzielnego badania własnych piersi celem 
wczesnego wykrywania raka s� skuteczniejsze, je�eli mowa w nich raczej o tym, 
co mo�na straci� („Mo�esz ponie�� powa�ne straty zdrowotne, nie po�wi�caj�c 
tych jedynie pi�ciu minut w miesi�cu na samodzielne badanie swoich piersi"), 
ni� wtedy, kiedy mowa w nich o tym, co mo�na zyska� („Mo�esz zyska� na 
zdrowiu, po�wi�caj�c tylko pi�� minut w miesi�cu na samodzielne badanie 
swoich piersi"). 

Ograniczona ilo�� dóbr 

Zwa�ywszy, �e niedost�pno�� dóbr skutecznie wpływa na ocen� ich warto�ci, 
oczekiwa� mo�emy, �e zawodowi praktycy wpływu społecznego stara� si� b�d� 
wykorzysta� oddziaływanie reguły niedost�pno�ci. Najbardziej oczywistym tu 
przykładem jest taktyka „ograniczonej ilo�ci", w której sprzedawca informuje 
klienta, �e poniewa� ma w sklepie tylko niewiele egzemplarzy jakiego� artykułu, 
mo�e go ju� wkrótce zabrakn��. W swojej własnej praktyce napotkałem 
stosowanie tej taktyki w licznych odmianach: „My�l�, �e w całym stanie zostało 
nie wi�cej ni� pi�� samochodów z takim silnikiem i rozkładanym dachem. Jak 
zostan� sprzedane, to b�dzie ju� koniec, bo zaprzestano ich produkcji". Albo: 
„To jest tylko jeden z dwóch naro�nych domów na całym tym nowym osiedlu. 
Ale na pewno nie chcieliby Pa�stwo tego drugiego, bo wi�kszo�� jego okien 
skierowana jest na północ". Czy te�: „Chyba warto pomy�le� o kupnie wi�cej ni� 
jednego zestawu, bo ich produkcj� na razie wstrzymano i nie wiadomo kiedy 
ponownie ruszy". 

Czasami informacja o ograniczonej liczbie egzemplarzy była prawdziwa, 
czasami - kompletnie fałszywa. W ka�dym jednak przypadku intencj� osoby 
informuj�cej było przekonanie klienta o niedost�pno�ci, a wi�c i o wy�szej 
warto�ci danego artykułu. Pomimo moralnych oporów, musz� te� przyzna� si� 
do podziwu, który wzbudzała we mnie skuteczno��, z jak� wykorzystywali ten 
prosty zabieg ró�ni sprzedawcy, których miałem okazj� obserwowa�. 
Najwi�ksze wra�enie zrobił na mnie pewien zabieg rozci�gania reguły 
niedost�pno�ci do samych kra�ców jej stosowalno�ci - na dobro, którego ju� 
zabrakło. Taktyka ta była opracowana do perfekcji w pewnym sklepie, w którym 
zdarzyło mi si� pracowa� w charakterze pocz�tkuj�cego sprzedawcy. 

Wygl�dało to mniej wi�cej nast�puj�co. Załó�my, �e w sklepie pojawiła si� 
jaka� para klientów objawiaj�cych do�� umiarkowane oznaki zainteresowania 
jakim� produktem. Nietrudno zorientowa� si� w takich oznakach -bli�sze, ni� 
normalnie przygl�danie si� produktowi, przegl�danie jego karty gwarancyjnej 
czy instrukcji obsługi, wymiana uwag z osob� towarzysz�c�. Po 
zaobserwowaniu tych oznak, sprzedawca podchodził do pary klientów ze 
słowami: „Widz�, �e zainteresował pa�stwa ten model. I wcale si� nie dziwi� -to 
jest naprawd� �wietna maszynka za tak� cen�. Ale, niestety, sprzedałem ju� ten 
egzemplarz pewnej parze nie dalej jak 20 minut temu. I je�li si� nie myl�, był to 
ju� nasz ostatni egzemplarz". Na twarzach klientów nieodmiennie pojawiał si� w 
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takich razach wyraz zawodu. Poniewa� okazja wła�nie bezpowrotnie min�ła, 
zyskiwała ona natychmiast na atrakcyjno�ci. Z reguły jedna z osób kupuj�cych 
zapytywała, czy na pewno nie ma ju� �adnego egzemplarza w magazynie, 
hurtowni czy jakim� innym stosownym miejscu. „Có�" - mówił na to sprzedawca 
- „nie mo�na tego całkiem wykluczy� i ch�tnie to sprawdz�. Ale rozumiem, �e 
pa�stwo skłonni jeste�cie kupi� ten model za t� cen�, je�eliby si� okazało, �e 
gdzie� mo�na odnale�� jeszcze jeden egzemplarz?" 

I tu uwidacznia si� cały urok tej techniki. W momencie, w którym dany 
produkt wydaje si� klientom bardziej atrakcyjny wskutek jego ograniczonej 
dost�pno�ci, s� oni zapraszani do zaanga�owania si� w jego zakup. Wielu 
klientów faktycznie w tym jednym momencie wyra�a ochot� zakupu produktu, 
który w normalnych warunkach nie interesowałby ich a� tak dalece. I potem - jak 
si� ju� wszyscy domy�lamy - wydarza si� mały cud. Oto sprzedawcy 
(nieodmiennie) udaje si� znale�� na zapleczu jeszcze jeden „zawieruszony" 
egzemplarz. Podchodzi z nim do klientów, w drugiej r�ce trzymaj�c umow� 
kupna-sprzeda�y. Wiadomo�� o tym, �e produkt jednak okazuje si� dost�pny, 
powoduje spadek jego atrakcyjno�ci w oczach niektórych klientów (Schwarz, 
1984), jednak akt kupna jest dla wi�kszo�ci ju� zbyt zaawansowany, by mogli si� 
teraz ze� wycofa�. Publicznie ju� podj�ta decyzja o kupnie zobowi�zuje do jej 
wykonania. Klienci kupuj� produkt, co do którego - wchodz�c do sklepu - wcale 
nie mieli przekonania, �e jest im tak bardzo potrzebny. 
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Warto�� białych kruków 

Rysunek 7.1. Jarmark Dominika�ski w Gda�sku jest okazj� do 
zakupu rzeczy niedost�pnych, rzadkich, zwanych „starociami". 
Okazja ta pojawia si� tylko jeden raz w roku, wi�c na co dzie� 

niedost�pny towar nabywa szczególnej warto�ci. 

Ograniczenie czasowej dost�pno�ci dóbr 

Taktyk� podobn� do „ograniczonej liczby egzemplarzy" jest taktyka 
„nieprzekraczalnego terminu", w jakim dany produkt mo�e zosta� przez klienta 
zakupiony. Podobnie, jak to było z moj� niedoszł� wizyt� w �wi�tyni 
mormonów, ludzie nierzadko robi� co� tylko dlatego, �e ko�czy si� czas, w 
jakim robi� to mog�. Zr�czni sprzedawcy wykorzystuj� t� skłonno��, szeroko 
nagła�niaj�c „nieprzekraczalne" terminy wyprzeda�y jakich� produktów i 
tworz�c w ten sposób zainteresowanie takimi dobrami, którymi nikt si� 
uprzednio nie interesował. Nasilenie tego rodzaju prób zaobserwowa� mo�na w 
reklamie filmów kinowych, gdzie cz�sto podawana jest informacja o 
ograniczonym okresie wy�wietlania filmu. 
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Pewna odmiana tej taktyki ch�tnie jest stosowana przez domokr��nych 
sprzedawców do wymuszania natychmiastowej decyzji o kupnie. Informuj� oni 
potencjalnych klientów, �e je�eli nie podejm� natychmiastowej decyzji o kupnie, 
to nie b�d� mogli danego produktu w ogóle kupi� albo b�d� go musieli kupi� po 
wy�szej cenie. Ewentualny członek klubu zdrowotnego czy nabywca samochodu 
dowiaduje si�, �e dana oferta jest dost�pna tylko jednorazowo, �e okazja 
skorzystania z niej minie bezpowrotnie, gdy ju� domokr��ca opu�ci podwoje 
jego domu. Pewna wielka agencja fotograficzna nakłania na przykład rodziców, 
by zakupili jak najwi�ksz� liczb� fotografii swoich pociech w jak najwi�kszej 
liczbie uj��, gdy� „ograniczenia składowania zmuszaj� do palenia nie 
sprzedanych fotografi w przeci�gu 24 godzin". Domokr��ny sprzedawca 
subskrypcji na czasopisma b�dzie za� twierdził, �e w tym rejonie sprzeda� 
subskrypcji prowadzona jest tylko przez jeden dzie�, a po tym dniu okazja do 
skorzystania z oferty przeminie bezpowrotnie. 

Pewna zinfiltrowana przeze mnie organizacja trudni�ca si� domokr��n� 
sprzeda�� odkurzaczy instruowała swoich sprzedawców, aby mówili klientom: 
„Mam tyle domów do odwiedzenia, �e w ka�dym mog� by� tylko jeden raz. 
Nasze przedsi�biorstwo przyj�ło tak� zasad�, �e nawet je�eli klient zdecyduje si� 
na kupno po tym terminie, nie wolno mi powróci� do domu, w którym ju� raz 
byłem". Oczywi�cie jest to zupełny nonsens - celem istnienia tego 
przedsi�biorstwa i działa� jego sprzedawców jest sprzedawanie produktów 
klientom i ka�dy klient wyra�aj�cy ch�� zakupu b�dzie, rzecz jasna, ch�tnie 
obsłu�ony. Jak wyja�niał do�wiadczony sprzedawca podczas szkolenia, 
twierdzenie o „niemo�no�ci powrotu" domokr��cy nie ma nic wspólnego z 
nadmiern� liczb� klientów. Rzeczywistym celem jest „uniemo�liwienie 
potencjalnemu klientowi spokojnego zastanowienia si� nad ofert�. Strasz�c, �e 
oferta nie b�dzie ju� pó�niej obowi�zywa�, nakłaniamy ludzi, aby chcieli 
zrealizowa� j� natychmiast" — instruował do�wiadczony sprzedawca. 

Opór psychologiczny 

Wymowa dowodów jest wi�c jednoznaczna. Praktycy wpływu społecznego 
wykorzystuj� reguł� niedost�pno�ci systematycznie, cz�sto, na wiele ró�nych 
sposobów i z po��danym przez siebie skutkiem. Zawsze, gdy tak si� dzieje, 
mo�emy by� pewni, �e reguła, o któr� idzie, wywiera znaczny wpływ na ludzkie 
decyzje i post�powanie. W przypadku reguły niedost�pno�ci, jej siła ma �ródła 
dwojakiego rodzaju. 

ródło pierwsze jest nam ju� dobrze znane. Podobnie jak inne narz�dzia 

wpływu, reguła niedost�pno�ci �eruje na naszej skłonno�ci do chodzenia na 
skróty. W przypadku niedost�pno�ci, skłonno�� ta nie jest jednak pozbawiona 
racji. Z do�wiadczenia wiemy, �e rzeczy trudne do uzyskania s� zwykle 
cenniejsze od tych, które s� dost�pne bez �adnych ogranicze� (Lynn, 1989). St�d 
te� informacja o stopniu dost�pno�ci jakiego� przedmiotu czy mo�liwo�ci mo�e 
by� łatw� do wykorzystania przesłank� oceny jego warto�ci. 
ródłem 
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oddziaływania reguły niedost�pno�ci jest wi�c prosty fakt, �e zwykle mamy 
racj�, kiedy traktujemy rzeczy mało dost�pne jako cenne*. 

Istnieje i inne �ródło siły reguły niedost�pno�ci, jej tylko wła�ciwe - trac�c 
jak�� mo�liwo�� działania, tracimy równie� wolno�� i swobod� decyzji. A 
zwykle nienawidzimy pozbawiania nas wolno�ci wyboru. To ludzkie pragnienie 
utrzymania zdobytych ju� przywilejów i mo�liwo�ci działania stanowi punkt 
wyj�cia teorii oporu psychologicznego (czyli reaktancji), któr� sformułował Jack 
Brehm dla wyja�nienia sposobu, w jaki ludzie reaguj� na odebranie im kontroli 
nad biegiem wydarze� (J.W. Brehm, 1966; S. S. Brehm i J. W. Brehm, 1981). 
Zgodnie z t� teori�, kiedykolwiek zostanie nam odebrana lub ograniczona 
swoboda wyboru, potrzeba odzyskania tej wolno�ci sprawia, �e ro�nie w naszych 
oczach atrakcyjno�� odebranej nam mo�liwo�ci wyboru b�d� działania (i 
wszystkiego, co wi��e si� z t� mo�liwo�ci�). St�d te� zawsze wtedy, kiedy 
rosn�ca niedost�pno�� jakiego� dobra przeszkadza nam w jego uzyskaniu, 
b�dziemy przeciwdziała� przeszkodzie bardziej, ni� przedtem pragn�c dobro to 
uzyska�. 

 
Nie czekaj! Tylko Ty 
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Rysunek 7.2. Wielka i niepowtarzalna szansa tylko dla Ciebie! 
(oraz pozostałych 36 min Polaków) 

Nie neguj�c zalet ani niebezpiecze�stw takiej prostej reguły oceniania przedmiotów czy 
mo�liwo�ci chciałbym zauwa�y�, �e te zalety i niebezpiecze�stwa s� w istocie takie same, jak 
te, które analizowałem w rozdziale poprzednim. Nie b�d� wi�c ju� do tego wracał w obecnych 
wywodach. Wspomn� tylko, �e skuteczna obrona przed nadu�ywaniem reguły niedost�pno�ci 
wymaga rozró�nienia niedost�pno�ci rzeczywistej od sztucznie sfabrykowanej przez 
praktyków wpływu społecznego, usiłuj�cych za jej pomoc� wymusi� nasz� uległo�� wobec ich 
oferty. 

 
Oszuka�cza niedost�pno�� 
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Rysunek 7.3. Zauwa�my, w jaki sposób reguła niedost�pno�ci 
została wykorzystana podczas drugiej i trzeciej rozmowy, by 

nakłoni� p. Gulbana do „kupowania w po�piechu, bez dłu�szego 
namysłu". Klik, wrrr 

Cho� istota tej koncepcji jest bardzo prosta, nie przeszkadza to w jej 
stosowaniu do szerokiego zakresu zjawisk społecznych. Spora cz��� naszych 
działa� - od ogrodów młodzie�czej miło�ci do d�ungli zbrojnych rewolucji - daje 
si� zrozumie� i wyja�ni� w terminach teorii oporu psychologicznego. Zanim 
jednak przyst�pimy do takich wyja�nie�, spróbujmy wpierw okre�li�, w jakim 
momencie �ycia ludzkiego po raz pierwszy pojawia si� skłonno�� do walki 
przeciwko ograniczeniom własnej wolno�ci. 

Psychologowie rozwojowi wy�ledzili pocz�tki tej skłonno�ci ju� u dzieci w 
wieku dwóch lat. Wi�kszo�� rodziców za�wiadczy� mo�e, �e to wła�nie w tym 
wieku pojawia si� nasilona skłonno�� do przeciwstawiania si� wszystkiemu i 
wszystkim dookoła. Dwulatki zdaj� si� by� mistrzami w opieraniu si� wpływom, 
szczególno�ci swoich własnych rodziców. Gdy im co� powiesz, zrobi� co� wr�cz 
przeciwnego, dasz im zabawk� - b�d� chciały inn�, podniesiesz je z ziemi wbrew 
ich woli - natychmiast zaczn� wierzga� i wyrywa� si�, by je z powrotem 
postawi�, gdy za� postawisz je na ziemi wbrew ich �yczeniu, równie mocno b�d� 
si� domaga� wzi�cia na r�ce. 

Wszystko to �wietnie ilustruje pewne badanie, przeprowadzone na dwuletnich 
chłopcach w stanie Wirginia (S. S. Brehm i Weintraub, 1977). Chłopcy byli 
doprowadzani przez swoje matki do pokoju, w którym znajdowały si� dwie 
jednakowo atrakcyjne zabawki. Przy czym jedna z zabawek zawsze znajdowała 
si� przed, a jedna za plastikow�, przezroczyst� barier�. W przypadku niektórych 
chłopców bariera miała zaledwie 30 centymetrów wysoko�ci, tak, �e mogli si� 
przez ni� bez trudu przedosta�. Inni mieli jednak do pokonania barier� znacznie 
wy�sz�, 60-centymetrow�. Badaczy interesowało, jak szybko dzieci przedostan� 
si� przez barier�, by pobawi� si� znajduj�c� si� za ni� zabawk�. Okazało si�, �e 
kiedy bariera była niska, chłopcy równie cz�sto chcieli si� bawi� zabawk�, która 
stała za barier�, jak t�, która znajdowała si� przed barier�. Kiedy jednak 
przegroda była wystarczaj�co wysoka, by stanowi� rzeczywist� przeszkod�, 
wi�kszo�� dwulatków bez wahania ruszała w kierunku zabawki, do której dost�p 
był utrudniony. Ogółem, trzykrotnie wi�cej chłopców d��yło do kontaktu z 
zabawk� znajduj�c� si� za barier� wysok� ni� nisk�. Tak wi�c dwuletni chłopcy 
jednoznacznie reaguj� na odebranie im wolno�ci - natychmiast próbuj� j� 
odzyska�*. 

Dwuletnie dziewczynki nie wykazały jednak w tym badaniu podobnej reakcji na wi�ksz� 
barier�. Pó�niejsze badania pokazały, �e nie jest to spowodowane brakiem oporu wobec 
odebrania im swobody wyboru, lecz faktem, �e podstawowym rodzajem przeszkody, jaki 
wzbudza opór w dziewczynkach, s� ograniczenia formułowane przez innych ludzi (a nie 
bariery fizyczne - S. S. Brehm, 1981). 

Dlaczego skłonno�� do oporu psychologicznego pojawia si� w wieku dwóch 
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lat? By� mo�e odpowied� wi��e si� z faktem, �e w tym wła�nie wieku dzieci 
zaczynaj� rozpoznawa� siebie jako odr�bnie istniej�ce jednostki - a nie tylko 
jako przedłu�enie innych elementów otoczenia (Levine, 1983; Lewis & Brooks-
Gunn, 1979; Mahler, Pine i Bergman, 1975). To rozwijaj�ce si� poczucie 
własnej autonomii w naturalny sposób stawia kwesti� swobody własnych 
wyborów. Jednostka niezale�na to taka, która mo�e dokonywa� własnych 
wyborów — dziecko po wykryciu, �e jest tak� wła�nie jednostk�, pragnie 
sprawdzi�, jak daleko si�gaj� jego własne mo�liwo�ci wybierania. St�d te� nie 
powinno nas dziwi�, �e dwulatki nieustannie opieraj� si� naszej woli. One po 
prostu �wie�o wykryły istnienie własnej woli i jest to ich gł�boko ludzkim 
odkryciem. Ich niewielkie jeszcze umysły s� na swój sposób pochłoni�te 
pytaniami i odpowiedziami dotycz�cymi własnych wyborów, praw i 
kontrolowania biegu wydarze�. Uporczywie sprawdzaj�c zakres dost�pnych im 
mo�liwo�ci i wyborów (a przy okazji i zakres cierpliwo�ci własnych rodziców), 
dwulatki sprawdzaj�, jak daleko si�ga ich własna kontrola nad �wiatem, a jak 
dalece sami s� kontrolowani przez ten �wiat. Jak zobaczymy to nieco dalej, 
rodzicielska m�dro�� polega tu na dostarczaniu konsekwentnej, wewn�trznie 
spójnej informacji zwrotnej. 

Opór dorosłych: miło��, pistolety i pranie 

Cho� opór przeciwko ograniczeniom swobody pojawia si� ze wzmo�on� 
moc� u upartych dwulatków, bynajmniej nie zanika w trakcie dalszego �ycia, 
cho� staje si� nieco bardziej zno�ny. Jednak z wyj�tkiem jeszcze jednego okresu 
rozwojowego, kiedy to ponownie ulega nasileniu. Jest to oczywi�cie wiek 
dorastania, kiedy to dwulatek jest ju� nastolatkiem. Równie� ten wiek cechuje 
nasilone poczucie własnej indywidualno�ci, maj�ce swoje �ródło w stopniowym 
porzucaniu roli dziecka wraz z cał� opieku�czo�ci� i stawianymi przez rodziców 
ograniczeniami, nieodmiennie towarzysz�cymi tej roli. Nastolatki przymierzaj� 
si� do roli dorosłego wraz z towarzysz�cymi jej prawami i obowi�zkami. Nic 
wi�c dziwnego, �e bardziej koncentruj� si� na prawach, które ju� pragn� zdoby�, 
ni� na obowi�zkach, do których z reguły mniej im spieszno. I nic dziwnego, �e 
próby zachowania rodzicielskiej kontroli nad nastolatkami w tym okresie 
przej�ciowym, cz�sto daj� efekty odwrotne do zamierzonych wobec opieraj�cych 
si� im na ró�norakie sposoby dzieci. 

Najlepsz� ilustracj� tego bumerangowego skutku rodzicielskich zabiegów jest 
zjawisko Romea i Julii. Jak to wszyscy wiemy, Romeo Monteki i Julia Kapuleti 
to nieszcz��liwi bohaterzy sztuki Szekspira, których miło�� skazana była na 
zagład� z powodu odwiecznej wa�ni dziel�cej ich rody. Buntuj�c si� przeciwko 
wszelkim rodzicielskim próbom ich rozdzielenia, młodzi doprowadzili do swego 
poł�czenia na zawsze w tragicznym akcie podwójnego samobójstwa, które 
stanowiło wyraz ich wolnej woli. 

Wielka siła uczu� i działa� tej pary nastolatków, zawsze były �ródłem 
zaciekawienia i zdumienia widzów ogl�daj�cych sztuk�. Jak to mo�liwe, by tak 
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niezwykłe po�wi�cenie rozwin�ło si� tak szybko u tak młodych ludzi? 
Romantyk mo�e w odpowiedzi wskaza� na doskonało�� ł�cz�cej ich miło�ci. 
Jednak psycholog mo�e te� zwróci� uwag� na istotn� rol�, jak� odegrała tu 
ingerencja rodziców i wywołany ni� opór dwojga młodych. Mo�e miło�� Romea 
i Julii wcale nie była pocz�tkowo tak wszechogarniaj�ca, by przezwyci��y� 
stawiane przez ich rodziny przeszkody? Mo�e w�ciekło�� młodych wywołana 
tymi przeszkodami stała si� po�ywk� ich miło�ci? By� mo�e młodzi, 
pozostawieni sami sobie, prze�yliby jedynie krótkotrwałe i nic nie znacz�ce 
zadurzenie nastolatków. 

W odniesieniu do fikcyjnej pary wzi�tej z kart ksi��ki, wszystkie te pytania 
mog� sobie zyska� jedynie bardzo spekulatywne odpowiedzi. Jednak odpowiedzi 
na nie mo�na poszuka�, zadaj�c odpowiednie pytania faktycznie �yj�cym, 
współczesnym Romeom i Juliom. Czy pary, w których zwi�zek uczuciowy 
ingeruj� rodzice, gł�biej si� w swój zwi�zek anga�uj� i bardziej w sobie 
zakochuj�? To wła�nie sugeruje badanie przeprowadzone w stanie Kolorado na 
140 parach nastolatków. Autorzy tego badania stwierdzili, �e sprzeciwowi 
rodziców towarzyszyło nasilenie pewnych problemów - partnerzy spostrzegali 
siebie nawzajem w bardziej krytyczny sposób i gorzej si� do siebie odnosili. Z 
drugiej jednak strony ingerencji rodziców towarzyszyło równie� nasilenie 
prze�ywanej przez młodych miło�ci i determinacji, by zwi�zek swój 
przekształci� w mał�e�stwo. W dodatku w ci�gu kilku miesi�cy, jakie badanie to 
obejmowało, wzrost sprzeciwu rodziców wobec miło�ci ł�cz�cej ich dzieci 
zaowocował narastaniem tej�e miło�ci, spadek za� powodował zmniejszenie siły 
miło�ci ł�cz�cej dwoje młodych (Driscoll, Davis i Lipetz, 1972)*. 

U dwulatków i nastolatków rzeka energii, wywołanej psychologicznym 
oporem, wyra�nie wi�c wyst�puje z brzegów. U pozostałych, energia ta z reguły 
drzemie w ukrytej postaci, jedynie od czasu do czasu daj�c zna� o swym 
istnieniu w gwałtownych wybuchach. Jednak�e, nawet te z rzadka si� 
pojawiaj�ce wybuchy przyjmowa� mog� tak wiele ró�nych postaci, �e mo�e to 
by� interesuj�ce nie tylko dla psychologów, ale tak�e dla prawników i tych, 
którzy nami rz�dz�. 

Warto tu przytoczy� interesuj�cy przykład miasteczka Kennesaw w stanie 
Georgia, w którym wprowadzono przepis prawny, zobowi�zuj�cy wszystkich 
dorosłych mieszka�ców do posiadania broni i amunicji - pod kar� 6 miesi�cy 
wi�zienia i grzywny. Poniewa� prawo to narzucało przymusowe rozwi�zania w 
dziedzinie, któr� ka�dy niemal Amerykanin przywykł uwa�a� za domen� swoich 
własnych wyborów i poniewa� prawo to zostało uchwalone przy minimalnym 
udziale szerszej publiczno�ci, teoria oporu ka�e tu przewidywa� pojawienie si� 
silnego oporu. Niewielu spo�ród 5 400 dorosłych mieszka�ców miasteczka 
powinno si� temu prawu podporz�dkowa�. A jednak lokalne gazety donosiły, �e 
w dwa tygodnie po wprowadzeniu nowych przepisów, w miasteczku 
zaobserwowowano niebywały wzrost liczby sprzedawanych pistoletów. 

* Zjawiska Romea i Julii nie nale�y jednak traktowa� jako sugestii, �e rodzice powinni zawsze 
akceptowa� romantyczne wybory swoich nastoletnich dzieci. Brak do�wiadczenia tych 
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ostatnich, powoduje wzrost prawdopodobie�stwa popełniania przez nich bł�dów i 
niew�tpliwie, przynajmniej przed niektórymi, mo�e ich ustrzec opieraj�ca si� na wi�kszym 
do�wiadczeniu rada własnych rodziców. Jednak rodzice powinni zrozumie�, �e ich nastoletnie 
dzieci spostrzegaj� siebie ju� jako młodych dorosłych. Nie mog� wi�c w „romantycznych" 
sprawach zaakceptowa� porad udzielanych przez rodziców, wyst�puj�cych z pozycji 
dorosłego zwracaj�cego si� ku dziecku. W tej dziedzinie bardziej skuteczne oka�� si� takie 
próby wywierania wpływu, jakie cechuj� relacje mi�dzy dwoma dorosłymi osobami, a wi�c 
perswazja i przekonywanie (nie za� zakazy i kary). Cho� przykład Kapuletów i Montekich jest 
niew�tpliwie kra�cowy, oczywiste jest, �e spotykana w rzeczywistym �yciu silna opozycja 
rodziców w stosunku do zwi�zku ich dzieci mo�e ten zwi�zek zepchn�� do podziemnia, 
wyjałowi� i unieszcz��liwi�. 

Jak to wyja�ni�, dlaczego przewidywania teorii oporu nie sprawdziły si� w 
tym przypadku? Odpowied� wymaga bli�szego przyjrzenia si� kupuj�cym bro� 
klientom. Wywiady przeprowadzone z wła�cicielami sklepów wykazały, �e 
zakupy broni, owszem, wzrosły, ale kupuj�cymi byli niemal�e bez wyj�tku 
przyjezdni i tury�ci zwabieni do miasteczka jego nowym, niezwykłym prawem. 
Donna Green, wła�cicielka sklepu okre�lanego w prasie jako miejsce, w którym 
pistolety rozchodz� si� niczym ciepłe bułeczki, tak powiedziała w jednym z 
wywiadów: „Interes idzie wspaniale. Jednak niemal�e jedynymi kupuj�cymi s� 
ludzie spoza naszego miasteczka. Mieli�my tutaj chyba tylko dwie czy trzy 
osoby, które podporz�dkowały si� nowemu prawu". Cho� wi�c kupowanie broni 
stało si� w miasteczku powszechnym rodzajem aktywno�ci po wprowadzeniu 
nakazuj�cego to prawa, aktywno�� ta wcale nie była dziełem tych, których nowe 
prawo miało obowi�zywa�. Ci w znacznej wi�kszo�ci nie ulegli mu. Ulegli mu 
natomiast ci, którzy tego wcale czyni� nie musieli - nie byli bowiem ograniczeni 
w swoich wyborach przez now� ustaw�. 

Nieco podobny przypadek zdarzył si� 10 lat wcze�niej i setki mil na południe 
od Kennesaw. Mianowicie, w okr�gu Dade (miasto Miami) w stanie Floryda, 
wprowadzono lokalny zakaz kupowania - i posiadania! - �rodków pior�cych 
zawieraj�cych fosforany. Wszystko to oczywi�cie w imi� ochrony �rodowiska 
naturalnego. Badanie wykonane dla prze�ledzenia reakcji obywateli na nowe 
prawo wykazało wyst�powanie dwóch równolegle si� pojawiaj�cych rodzajów 
reagowania. Po pierwsze - w nawi�zaniu do historycznych tradycji Miami - 
wielu mieszka�ców natychmiast przyst�piło do przemytu zakazanych proszków 
do prania. Pocz�li - nierzadko w towarzystwie rodzin i przyjaciół -je�dzi� do 
s�siednich okr�gów i zwozi� zakazane proszki całymi przyczepami. Wiele 
rodzin zgromadziło te� wielkie zapasy detergentów zawieraj�cych fosforany - 
niektórzy zaopatrzyli si� w proszek do prania na nast�pne 20 lat! 

Drugi rodzaj reakcji na nowe prawo miał charakter subtelniejszy. 
Zainspirowani skłonno�ci� do po��dania tego, czego mie� nie mo�na, 
mieszka�cy okr�gu zacz�li spostrzega� zakazany proszek jako produkt lepszy. W 
porównaniu z mieszka�cami niedalekiego Tampa (w którym nie obowi�zywało 
nowe prawo), mieszka�cy okr�gu Dade oceniali te proszki jako delikatniejsze, 
bardziej skuteczne w zimnej wodzie, silniej wybielaj�ce i od�wie�aj�ce prane 
rzeczy, a tak�e jako lepiej wywabiaj�ce plamy. Uwa�ali nawet, �e proszki te s� 
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bardziej sypkie (Mazis, 1975; Mazis, Settle i Leslie, 1973). 
Ten rodzaj reakcji charakterystyczny jest dla ludzi, którzy utracili swobod� 

wyboru. U�wiadomienie sobie typowo�ci tego sposobu reagowania ma kluczowe 
znaczenie dla zrozumienia, w jaki sposób motywacja do oporu współdziała z 
zasad� niedost�pno�ci. Kiedy dost�pno�� jakiego� dobra maleje, maleje te� nasza 
wolno�� do jego posiadania i w konsekwencji ro�nie nasze pragnienie zdobycia 
go. Jednak�e rzadko u�wiadamiały sobie, �e nasze pragnienie ro�nie - �wiadomi 
jeste�my jedynie tego, �e chcemy jakiego� dobra. Dopiero aby jako� uzasadni� 
przed sob� to nasilone pragnienie, zaczynamy danej rzeczy przypisywa� wi�cej 
zalet ni� poprzednio, kiedy jeszcze była dost�pna. Dobrym przykładem s� owe 
zakazane proszki - pragnienie ich posiadania wzrosło wskutek tego, �e zostały 
prawnie zakazane. Jednak�e ludzie uzasadniali sobie to pragnienie nasilonymi 
zaletami proszków, zaletami, których przedtem wcale tak wyra�nie nie 
dostrzegali. 

Cenzura 

Po��danie tego, co niedost�pne i zakazane nie ogranicza si�, rzecz jasna, do 
proszków pior�cych. Dotyczy te� na przykład zakazanej informacji. 	yjemy w 
wieku, w którym dost�p do informacji bardziej ni� kiedykolwiek równowa�ny 
jest dost�powi do władzy i pieni�dzy. Warto wi�c zrozumie�, jak wygl�da nasza 
typowa reakcja na cenzur� i inne formy ograniczania dost�pu do informacji. 
Cho� istnieje wiele bada� dotycz�cych ludzkich reakcji na materiały nadaj�ce si� 
ze swej natury do cenzurowania - przemoc w mass mediach, pornografia, 
radykalna retoryka polityczna - zdumiewaj�co mała liczba bada� dotyczy reakcji 
na sam� cenzur�. Cho� nieliczne, badania te przyniosły jednak bardzo zgodne i 
jednoznaczne wyniki. Niemal zawsze reakcj� na zakaz jakiej� informacji jest 
wzrost pragnienia zapoznania si� z t� informacj� oraz wzrost pozytywnego 
ustosunkowania si� do kwestii, której ona dotyczy. (Ashmore, Ramchandra i 
Jones, 1971; Wicklund i Brehm, 1974; Worchel i Arnold, 1973; Worchel Arnold 
i Baker, 1975; Worchel, 1992). 

Wzrost ochoty do zapoznania si� z zakazan� informacj� wydaje si� 
prawidłowo�ci� dosy� oczywist�; bardziej intryguj�cy jest natomiast wzrost 
wiary w stanowisko zajmowane przez zakazany komunikat, nawet je�eli 
komunikat ten nie został w istocie odebrany. Na przykład, kiedy studenci 
Uniwersytetu Północnej Karoliny dowiedzieli si�, �e na ich uniwersytecie 
zakazano wygłoszenia mowy pot�piaj�cej koedukacyjne akademiki dla 
studentów, sami stali si� bardziej nieprzychylnie ustosunkowani do pomysłu 
takich akademików (Worchel i in., 1975). Tak wi�c nawet i bez wysłuchania 
mowy, studenci uwierzyli w zajmowane w niej stanowiska. 

Prawidłowo�� ta nasuwa do�� niepokoj�c� mo�liwo��, �e osoby bystre, cho� 
nie maj�ce dobrych argumentów na rzecz własnego stanowiska, mog� 
przekonywa� do niego innych poprzez doprowadzanie do całkowitego czy 
cz��ciowego ocenzurowania swojego komunikatu. Ironia polega na tym, �e dla 
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tego rodzaju osób - na przykład członków drobnych, a ekstremistycznych 
partii politycznych - skuteczn� strategi� jest nieupublicznienie swoich 
niepopularnych pogl�dów, lecz sprowokowanie do ich oficjalnego 
ocenzurowania, a potem upublicznienie samego faktu ocenzurowania. By� mo�e 
autorzy Konstytucji Ameryka�skiej okazali si� bardziej przenikliwymi 
psychologami społecznymi, ni� by si� wydawało, gdy w słynnej Pierwszej 
Poprawce zapewnili naszemu narodowi nieograniczon� wolno�� słowa. 
Odmawiaj�c ograniczania wolno�ci słowa, nawet w imi� szlachetnych celów, 
autorzy Poprawki próbowali by� mo�e zminimalizowa� prawdopodobie�stwo 
takiego rozwoju wydarze�, w którym jakie� pogl�dy polityczne zdobywałyby 
sobie rosn�ce poparcie nie z powodu swej tre�ci, lecz z tej irracjonalnej w 
gruncie rzeczy przyczyny, �e ich głoszenie jest zakazane*. 

Ograniczeniom mog� oczywi�cie podlega� nie tylko idee polityczne. Podobny 
los spotyka te� materiały o tre�ci erotycznej. Najbardziej widowiskowym tego 
przejawem s� policyjne naj�cia na ksi�garnie i kina „dla dorosłych". Równie 
jednak wa�n� rol� odgrywaj� rodzice i obywatele systematycznie naciskaj�cy na 
ocenzurowanie erotycznych tre�ci w przeró�nych wydawnictwach - od 
podr�czników wychowania seksualnego i tekstów o higienie do ksi��ek 
składaj�cych si� na szkolne biblioteki. Po obu stronach tej barykady znale�� 
mo�na szlachetno�� intencji, a spór nie jest prosty, bo uwikłane s� we� liczne 
sprawy — moralno��, sztuka, prawo rodziców do kontrolowania tego, co dzieje 
si� w szkołach, czy wreszcie wolno�� słowa gwarantowana przez Pierwsz� 
Poprawk�. 

Z czysto psychologicznego punktu widzenia warto jednak doradzi� 
zwolennikom �cisłej cenzury, aby zapoznali si� z wynikami bada� nad 
studentami Uniwersytetu Purdue (Zellinger, Fromkin, Speller i Kohn, 1974). 
Pokazywano im prasow� reklam� pewnej ksi��ki. W połowie przypadków 
ksi��k� reklamowano jako „wył�cznie dla dorosłych, od 21 roku �ycia", w 
pozostałej połowie ograniczenia takiego nie przedstawiano. Gdy zapytano potem 
studentów o ich odczucia, wykryto ten sam wzorzec, co przy poprzednio 
omawianych zakazach - ci, którym przedstawiono ograniczenie wiekowe, 
bardziej chcieli ksi��k� przeczyta� i bardziej byli przekonani, �e ksi��ka by im 
si� spodobała. 

Argumentowa� co prawda mo�na, �e wyniki te odnosi� si� mog� do wła�nie 
podejmuj�cych �ycie seksualne studentów college'u, ale nie do uczniów szkół 
�rednich, o których naprawd� idzie w bitwach o cenzur� obyczajow�, jednak�e 
osobi�cie nie jestem skłonny wierzy� w tak� argumentacj�. Po pierwsze dlatego, 
�e badania rozwojowe dowodz�, i� skłonno�� do przeciwstawiania si� kontroli 
dorosłych pojawia si� ju� na samym pocz�tku okresu dorastania. Zjawisko to 
zauwa�yli zreszt� nie tylko naukowcy - szekspirowscy Romeo i Julia maj� 15 i 
13 lat. Po drugie, wzorzec reagowania ujawniony u studentów z Purdue dotyczy 
nie tylko spraw seksu, lecz znale�� go mo�na w przypadku wszelkich 
ogranicze�, nie mo�na go wi�c przypisa� szczególnej koncentracji studentów na 
nowo poznawanym seksie. To samo zjawisko obserwowali�my w przypadku 
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proszków z fosforanami na Florydzie czy ocenzurowania wolno�ci słowa w 
Północnej Karolinie - zawsze wtedy, kiedy ludziom czego� si� zabrania, 
zaczynaj� oni tego bardziej po��da� ni� przedtem. 

* Badanie Heilmana (1976) dowodzi, �e opór psychologiczny mo�e nakłoni� ludzi do 
podejmowania takich działa� politycznych, do których nie doszłoby w innym wypadku. 
Przypadkowi klienci supermarketu bardziej byli skłonni podpisywa� przedło�on� im petycj� 
(nawołuj�c� do pa�stwowej kontroli cen), kiedy poinformowano ich, �e rozprowadzaniu 
petycji przeciwstawiał si� urz�dnik pa�stwowego urz�du federalnego. 

Zwolennicy oficjalnego wykluczenia ze szkół wszelkich materiałów o 
erotycznych tre�ciach przyznaj�, �e ich ostatecznym celem jest osłabienie 
orientacji społecze�stwa — w szczególno�ci za� młodzie�y - na sprawy 
erotyczne. W �wietle omówionych dot�d bada� sformułowa� mo�na opini�, �e 
wprowadzanie oficjalnych zakazów nie tylko jest nieskuteczne, ale wr�cz daje 
efekty odwrotne do zamierzonych. Je�li bowiem wierzy� wynikom 
przedstawionych bada�, to prawdopodobnym efektem cenzury b�dzie nie 
spadek, lecz wzrost zainteresowania studentów sprawami seksu. 

Aczkolwiek wyra�enie oficjalna cenzura kojarzy si� zwykle z tre�ciami 
politycznymi czy erotycznymi, wskaza� mo�na jeszcze jedn� dosy� cz�st� 
sytuacj�, w której równie� mówi� mo�na o cenzurze. Nierzadko w procesie 
przed ław� przysi�głych zdarza si�, �e s�dzia nakazuje wykluczy� jakie� dane 
dowodowe (np. dlatego, �e zostały uzyskane w sposób nielegalny) i nakazuje 
ławie, aby nie brała ich pod uwag� przy formułowaniu werdyktu. S�dzia mo�e 
wi�c by� widziany tu jako cenzor stosuj�cy jednak dosy� dziwn� form� cenzury 
- nie w momencie samego dost�pu do informacji (na to ju� jest za pó�no), lecz w 
momencie jej u�ywania. Czy takie instrukcje s�dziego s� w ogóle skuteczne? 
Czy nie mog� one wywoła� oporu w ławie przysi�głych, prowadz�c do tym 
ch�tniejszego posługiwania si� zakazanymi dowodami przy formułowaniu 
werdyktu? 

Na te i podobne pytania próbowano odpowiedzie� w zakrojonych na szerok� 
skal� badaniach wykonanych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Chicago 
(Breeder, 1959). Jednym z powodów wysokiej warto�ci tych bada� jest fakt, �e 
badanymi byli członkowie rzeczywistych ław przysi�głych, którzy ju� w s�dzie 
zgodzili si� na uczestnictwo w dodatkowym, „eksperymentalnym" procesie 
zaproponowanym im przez badaczy. W ramach eksperymentu przysi�gli 
wysłuchiwali nagra� z zako�czonych ju� rozpraw i proszeni byli, aby 
zachowywali si� tak, jakby to oni mieli w danej sprawie rozstrzyga�. W 
najbardziej interesuj�cym z punktu widzenia naszych obecnych celów 
eksperymencie, 30 przysi�głych wysłuchiwało dowodów w sprawie przeciwko 
niedbałemu kierowcy, który zranił kobiet�. Pierwszy wynik nie był wielkim 
zaskoczeniem: okazało si�, �e zas�dzone odszkodowanie było o 4 ty�. dolarów 
wy�sze, kiedy pozwany był ubezpieczony (�rednie odszkodowanie -37 ty�. 
dolarów), ni� wtedy, kiedy ubezpieczony nie był (33 ty�. dolarów). Fascynuj�cy 
okazał si� natomiast drugi wynik. Kiedy kierowca powiedział, �e jest 

Strona 234 z 276Wywieranie wpływu na ludzi [Robert Cialdini]

2005-01-16file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Moje%20dokumenty\TEKST...



ubezpieczony, s�dzia za� wykluczył ten dowód i nakazał przysi�głym nie bra� 
go pod uwag�, nakaz ten dał bumerangowy efekt - suma odszkodowania wzrosła 
bowiem a� do 46 ty�. dolarów. Kiedy zatem przysi�gli dowiedzieli si�, i� 
pozwany jest ubezpieczony, podnie�li sum� odszkodowania o 4 ty�. dolarów. 
Kiedy inna grupa przysi�głych dowiedziała si� o tym samym, a jeszcze nakazano 
jej zignorowa� t� informacj�, tym silniej si� ni� posługiwali i podnie�li sum� 
odszkodowania o 13 ty�. Tak wi�c, nawet prawnie i logicznie, wła�ciwa cenzura 
stosowana w s�dzie mo�e by� �ródłem powa�nych problemów dla cenzora, 
bowiem wywołuje wzrost skłonno�ci do posługiwania si� zakazan� informacj� 
(dodatkowe dowody - por. Wolf i Montgomery, 1977). 

Rozumiej�c wzrost warto�ci informacji wskutek jej zakazania mo�emy 
zastosowa� zasad� niedost�pno�ci w dziedzinach wykraczaj�cych poza dobra 
materialne. Zasada odnosi si� bowiem tak�e do dost�pno�ci przekazów, 
komunikatów i wiedzy. Wynika z tego, �e aby jaka� informacja zyskała na 
warto�ci, niekoniecznie musi ona zosta� ocenzurowana, wystarczy, kiedy 
jest tylko niedost�pna. Informacja niedost�pna - z jakichkolwiek powodów - 
b�dzie te� cenniejsza i bardziej przekonywaj�ca. Timothy Brock i Howard 
Fromkin wykazali w swych analizach wi�ksz� skuteczno�� perswazji operuj�cej 
tak� wła�nie informacj�, która stanowi dla przekonywanych osób trudno 
dost�pne dobro (Brock, 1968; Fromkin i Brock, 1971). 

Najsilniejszego potwierdzenia tych teorii dostarczyły wyniki bada� 
przeprowadzonych przez jednego z moich studentów (Knishinsky, 1982). 
Student ów był te� dobrze sobie radz�cym biznesmenem, importerem wołowiny, 
który powrócił na uniwersytet celem dokształcenia si� w zakresie marketingu. 
Gdy pewnego dnia rozmawiali�my w moim biurze o zasadzie niedost�pno�ci i o 
wył�czno�ci na jak�� informacj�, wpadł on na pomysł przeprowadzenia badania 
z u�yciem personelu swojej własnej firmy. Pracownicy zadzwonili do 
regularnych odbiorców firmy (z reguły wła�cicieli supermarketów i sklepów) 
przedstawiaj�c na trzy ró�ne sposoby ofert� sprzeda�y nast�pnej partii mro�onej 
wołowiny. W wersji pierwszej, klienci otrzymali zwyczajn� propozycj� zło�enia 
nast�pnego zamówienia. W wersji drugiej uzyskali dodatkowo informacj�, �e 
wielko�� dostaw wołowiny z zagranicy zapewne wydatnie spadnie w nast�pnych 
miesi�cach. W wersji trzeciej uzyskali t� informacj�, a tak�e wiadomo��, �e 
informacja ta nie jest powszechnie dost�pna, �e importer uzyskał j� swoimi 
poufnymi kanałami*. Ci ostatni klienci dowiedzieli si� wi�c nie tylko o 
nadci�gaj�cej niedost�pno�ci produktu, ale i o tym, �e informacja na ten temat 
była mało dost�pna. 

Wyniki szybko dały o sobie zna�, kiedy sprzedawcy pocz�li ponagla� szefa 
firmy, by uzupełnił zapasy wołowiny - zamówienia przekroczyły bowiem to, co 
mieli na składzie. Klienci, którzy uzyskali informacj� o nadchodz�cej 
niedost�pno�ci wołowiny, zamówili jej dwa razy wi�cej ni� ci, którym zło�ono 
jedynie standardowe pytanie o zamówienia. Najwi�kszy przyrost zanotowano 
jednak w grupie trzeciej — ci, którym powiedziano o nadchodz�cej 
niedost�pno�ci towaru oraz o poufno�ci tej informacji, zamówili sze�ciokrotnie 
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wi�cej wołowiny. Wiadomo�� o poufno�ci danych na temat przyszłej 
niedost�pno�ci produktu najwyra�niej uczyniła je bardziej przekonywaj�cymi. 

Warunki optymalne 

Podobnie jak i inne narz�dzia wpływu, reguła niedost�pno�ci bywa w 
niektórych warunkach bardziej skuteczna ni� w innych. Aby wi�c skutecznie 
broni� si� przed jej działaniem, warto wykry� okoliczno�ci, w jakich najsilniej 
ulegamy tej regule. Bardzo pouczaj�ce w tym wzgl�dzie s� wyniki badania 
wykonanego przez psychologa społecznego Stephena Worchela i jego kolegów 
(Worchel, Lee i Adewole, 1975). Posłu�yli si� oni bardzo prost� metod� 
badawcz� - w ramach bada� nad preferencjami konsumenckimi, dawali ludziom 
do skosztowania czekoladk� ze słoja z pro�b� o ocen� jej jako�ci. W połowie 
przypadków czekoladek w słoju było dziesi��, w pozostałej połowie - tylko 
dwie. Jak tego nale�ało oczekiwa� na podstawie reguły niedost�pno�ci, 
czekoladka oceniana była jako lepsza, kiedy pochodziła ze słoja z dwoma tylko, 
a nie a� z dziesi�cioma czekoladkami. Badani twierdzili, �e w przyszło�ci 
bardziej chcieliby je�� takie czekoladki, �e s� one bardziej atrakcyjne i �e 
zasługuj� na wy�sz� cen�. 

* Z powodów etycznych zadbano o to, by podawana klientom informacja była zawsze 
prawdziwa. Rzeczywi�cie, miał nast�pi� spadek dostaw zagranicznej wołowiny w nast�pnych 
miesi�cach i rzeczywi�cie firma mojego studenta uzyskała t� informacj� z poufnych �ródeł. 

Cho� wyniki te s� do�� uderzaj�ce i troch� zabawne - zawsze były to przecie� 
dokładnie te same czekoladki - nie mówi� nam one jeszcze niczego, czego 
by�my dot�d nie wiedzieli. Raz jeszcze, rzecz mniej dost�pna okazała si� 
atrakcyjniejsza od tej samej, ale łatwo dost�pnej. Prawdziwa warto�� tego 
badania wypływa z dwóch dodatkowych wyników, którymi odr�bnie si� 
zajmiemy, ka�dy bowiem wart jest szczegółowego rozwa�enia. 

�wie�o�� niedost�pno�ci 

Pierwszy z tych wyników był rezultatem drobnej zmiany w metodzie badania. 
Zamiast ocenia� czekoladki w warunkach stałej .niedost�pno�ci, niektórzy 
uczestnicy oceniali je w warunkach, w których pocz�tkowo słój z dziesi�cioma 
czekoladkami został zast�piony słojem zawieraj�cym tylko dwie. Zatem 
niektórzy z uczestników badania, zanim przyst�pili do skosztowania i oceny 
czekoladki, widzieli, jak ich koj�co du�a liczba zamienia si� w niedostatek. Inni 
za� od pocz�tku mieli ten niedostatek przed oczyma - zawsze słój z dwoma tylko 
czekoladkami. W ten sposób badacze próbowali odpowiedzie� na pytanie, czy 
nowo pojawiaj�ca si� niedost�pno�� czyni produkt atrakcyjniejszym ni� 
niedost�pno�� „od zawsze". Przynajmniej w tym badaniu odpowied� okazała si� 
zupełnie jednoznaczna: czekoladki były uwa�ane za zdecydowanie lepsze, kiedy 
niedost�pno�� pojawiała si� w sposób nagły i była „�wie�ej daty". 
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Silniejsze konsekwencje „�wie�ej" niedost�pno�ci s� widoczne i poza domen� 
czekoladek. Analitycy procesów społecznych wykazali na przykład, �e to 
wła�nie „�wie�o" pojawiaj�ce si� przypadki niedost�pno�ci s� głównym 
powodem zamieszek społecznych i niezadowolenia. Chyba najbardziej tu znan� 
ide� jest koncepcja socjologa Jamesa C. Daviesa (1962, 1969) który twierdzi, �e 
wybuchowi rewolucji najbardziej sprzyjaj� czasy, w których po okresie 
polepszania si� warunków społecznych i ekonomicznych nast�puje nagłe, 
gwałtowne odwrócenie tych tendencji. Rewolucji nie wywołuj� ci, którzy od 
dawna i tradycyjnie znajduj� si� na dnie - widz� oni bowiem swoj� sytuacj� jako 
składnik naturalnego porz�dku rzeczy. Rewolucje wywołuj� ci, którzy cho�by 
troch� posmakowali lepszego �ycia. Kiedy niedawne polepszenie warunków ich 
�ycia ulega załamaniu i od niedawna dost�pne dobra staj� si� ponownie 
nieosi�galne, staj� si� one te� bardziej ni� kiedykolwiek warte posiadania i 
walki. 

Davies zebrał na poparcie swej tezy wiele dowodów historycznych 
dotycz�cych takich wydarze�, jak rewolucje, rewolty i wojny domowe w rodzaju 
rewolucji francuskiej czy rosyjskiej z 1917 roku, rewolucji egipskiej, tzw. rebelii 
Dorra w XIX-wiecznej Rhode Island, ameryka�skiej wojny secesyjnej czy 
murzy�skich zamieszek w Ameryce lat sze��dziesi�tych. W ka�dym z tych 
przypadków, długotrwały okres polepszaj�cych si� stopniowo warunków 
ko�czył si� gwałtownym ich spadkiem, owocuj�cym wybuchem społecznego 
niezadowolenia. 

Przykładem pami�tanym by� mo�e przez niektórych czytelników s� zamieszki 
w miastach ameryka�skich w latach sze��dziesi�tych. Nierzadko słyszało si� 
wóczas pytanie: „Dlaczego wła�nie teraz?" Z punktu widzenia trzystuletniej 
historii Murzynów w Ameryce, na któr� składało si� w wi�kszo�ci niewolnictwo, 
a potem bieda, zaskakuj�cy był fakt wybuchu zamieszek w post�powych Jatach 
sze��dziesi�tych. Jak wykazały analizy Daviesa, dwie poprzednie dekady 
przyniosły znaczne polepszenie prawnej i ekonomicznej sytuacji Murzynów w 
USA, Jeszcze w roku 1940 istniały liczne restrykcje prawne, ograniczaj�ce 
mo�liwo�ci Murzynów w takich dziedzinach, jak wybór miejsca zamieszkania, 
�rodków transportu czy miejsca pobierania nauki. Nawet przy jednakowym 
poziomie wykształcenia, dochody czarnych pracowników niewiele tylko 
przekraczały połow� zarobków pracowników białych. W pi�tna�cie lat pó�niej 
stan ten uległ powa�nej zmieni�. Prawa federalne zniosły segregacj� rasow� w 
szkołach, dzielnicach mieszkaniowych, miejscach publicznych i miejscach 
zatrudnienia. Poprawiła si� równie� sytuacja ekonomiczna Murzynów - zamiast 
zarabia� tylko 56%, zarabiali ju� 80% pensji białego pracownika o tym samym 
wykształceniu. 

Ów szybki wzrost zahamowany został wydarzeniami skutecznie gasz�cymi 
optymizm lat poprzednich. Po pierwsze, zmiany prawne i polityczne okazały si� 
znacznie łatwiejsze do wprowadzenia od rzeczywistych zmian społecznych. 
Pomimo wszelkich zmian prawnych, Murzyni spostrzegali wi�kszo�� szkół, 
dzielnic mieszkaniowych czy miejsc zatrudnienia jako �rodowiska, w których 
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nadal obowi�zywała �cisła segregacja rasowa. To, co wygl�dało na 
zwyci�stwo w Waszyngtonie, okazało si� ci��k� kl�sk� na progu własnego 
domu. Na przykład w ci�gu czterech lat po decyzji S�du Najwy�szego, 
wprowadzaj�cej integracj� rasow� wszystkich szkół publicznych (w 1954 roku), 
a� 530 Murzynów padło ofiar� agresji białych (zastraszanie czarnych dzieci lub 
ich rodziców, podpalenia, podkładanie bomb). Spowodowało to, �e po raz 
pierwszy od czasów sprzed pierwszej wojny �wiatowej (kiedy to zdarzało si� 78 
linczów rocznie) Murzyni zacz�li mie� realne powody, by obawia� si� o 
podstawowe bezpiecze�stwo swoich rodzin. Nowa fala przemocy nie ograniczała 
si� zreszt� tylko do szkół; pokojowe demonstracje Murzynów cz�sto spotykały 
si� w owym czasie z wrogim tłumem białych - i policj�. 

Jeszcze inny rodzaj odwrotu od tendencji wzrostowych zaznaczył si� w 
dziedzinie ekonomii. W roku 1962 zarobki przeci�tnej rodziny murzy�skiej 
zmalały do 74% zarobków porównywalnej rodziny białej. W my�l analiz 
Daviesa najbardziej decyduj�cy był fakt, �e ten spadek nie stanowił 
długotrwałego trendu, lecz miał charakter do�� gwałtowny w porównaniu z 
niedawn� połow� lat pi��dziesi�tych. W roku 1963 doszło do zamieszek w 
Birmingham, daj�cych pocz�tek zamieszkom w innych miejscach kraju, które 
osi�gn�ły apogeum podczas wydarze� w Watts, Newark i Detroit. 

Podobnie, jak to bywało i w wypadku innych historycznych rewolucji, 
Murzyni ameryka�scy stali si� bardziej buntowniczy, kiedy na tle długofalowego 
polepszania si� ich sytuacji pojawiła si� nagle tendencja odwrotna. Wzorzec ten 
niesie wi�c przestrog� dla rz�dz�cych - gdy przychodzi do dawania wolno�ci, 
bardziej niebezpiecznie jest dawa� je tylko do pewnego momentu, ni� nie dawa� 
ich w ogóle. Rz�d, pragn�cy polepszy� stan ekonomiczny i polityczny grup 
tradycyjnie upo�ledzonych, napotyka wi�c problem dawania wolno�ci tam, gdzie 
jej przedtem nie było. I je�eli zdarzy si�, i� wolno�ci te zostan� na powrót 
odebrane, reakcja upo�ledzonych grup społecznych b�dzie znacznie 
gwałtowniejsza, ni� gdyby wolno�ci te nigdy nie były ich udziałem. 

Bardziej współczesnego przykładu obowi�zywania tego wzorca reakcji 
dostarczaj� niedawne wydarzenia w Zwi�zku Sowieckim. Po dziesi�cioleciach 
represji, Michaił Gorbaczow zacz�ł w ramach swojej polityki głasnosti i piere-
strojki „dawa�" narodom Zwi�zku takie prawa i wolno�ci, których byłe one 
dot�d pozbawione. Zaalarmowana tym kierunkiem zmian niewielka grupa 
najwy�szych urz�dników, wojskowych i rz�dców KGB dokonała 19 sierpnia 
1991 r. puczu, osadzaj�c Gorbaczowa w areszcie domowym i ogłaszaj�c 
przej�cie władzy w kraju. Wi�kszo�� �wiata wyobra�ała sobie - znaj�c 
dotychczasow� uległo�� i bierno�� obywateli tego kraju - �e raz jeszcze ulegn� 
oni tym, którzy maj� władz�. Lance Morrow, redaktor magazynu Time, tak 
opisywał swoj� własn� reakcj� na te wydarzenia: „Pocz�tkowo pucz zdawał si� 
raz jeszcze potwierdza� reguł�. Wiadomo�� o nim wywołała szok, a natychmiast 
po nim nastrój wszechogarniaj�cej rezygnacji. Oczywi�cie, Rosjanie musz� 
powróci� do swej historii, do tego, kim zawsze byli. Gorbaczow i jego gtasnost 
to tylko anomalie — oto wracamy do normalno�ci". 
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Jednak czasy nie były normalne. Po pierwsze, Gorbaczow nie rz�dził w stylu 
cara, Stalina czy którego� z ich powojennych nast�pców, nie pozwalaj�cych 
masom nawet na łyk wolno�ci. Obdarzył masy wolno�ci�. I kiedy te nowo 
wprowadzone wolno�ci zostały zagro�one, masy zareagowały niczym pies, 
któremu wyrwano trzyman� ju� w pysku ko��. W ci�gu kilku godzin po 
pierwszych anonsach puczystów, tysi�ce ludzi pojawiło si� na ulicach, buduj�c 
barykady, staj�c na drodze wojskowych oddziałów i czołgów, ignoruj�c godzin� 
policyjn�. Powstanie to było tak szybkie i liczne, tak jednomy�lne w swej 
obronie dóbr, jakie przyniosła gtasnost, �e ju� po trzech burzliwych dniach 
zaskoczeni puczy�ci zrezygnowali z si�gania po władz�, zdaj�c si� na łask� 
Gorbaczowa. Gdyby znali psychologi� czy histori�, nie prze�yliby tak 
gwałtownego zaskoczenia - wiedzieliby, �e raz danych wolno�ci nie mo�na 
ludziom odebra� bez walki. 

Zasada ta obowi�zuje i w stosunkach rodzinnych. Rodzic, ustalaj�cy jakie� 
przywileje czy dopuszczaj�cy niesystematyczno�� w spełnianiu przez dziecko 
obowi�zuj�cych je reguł, bezwiednie zach�ca je do buntu. Czasami, pozwalaj�c 
np. dziecku jada� słodycze przed obiadem, obdarowuje je „prawem" do takich 
przek�sek powoduj�cych, �e dziecko nie je obiadu. Pó�niejsze wyegzekwowanie 
reguły „nie jemy słodyczy przed obiadem" stanie si� ju� znacznie trudniejsze, 
b�dzie bowiem oznaczało - z punktu widzenia dziecka - odbieranie mu nabytych 
ju� praw. Jak to widzieli�my podczas dyskusji nad wolno�ciami politycznymi i 
wynikami eksperymentu z czekoladkami, ludzie bardziej po��daj� czego�, czego 
od niedawna im zabrakło, ni� czego�, czego nigdy nie mieli. Nic wi�c dziwnego, 
o czym przekonuje wiele bada�, �e rodzice niekonsekwentni w przestrzeganiu 
dyscypliny wychowuj� sobie najbardziej buntownicze dzieci (Lyt-ton, 1979; M. 
J. Rosenthal, Ni i Robertson, 1959)*. 
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Czołgi - nie czołgi 

Rysunek 7 4. Wzburzeni wiadomo�ci�, �e sowiecki prezydent 
Michaił Gorbaczow został zast�piony przez puczystów, 

zamierzaj�cych odebra� panuj�ce od niedawna wolno�ci, 
mieszka�cy Moskwy wylegli na ulice, przeciwstawili si� 

czołgom i zdusili pucz. 

* Aby tego problemu unikn��, rodzice wcale nie musz� by� surowi czy bezmy�lnie sztywni w 
swoim post�powaniu. Je�eli dziecku wypadł jaki� posiłek i jest głodne, to zezwolenie na 
słodycze przed obiadem nie złamie ogólnej reguły i nie nakłoni dziecka do wniosku, �e oto w 
ogóle nabyło ono do nich prawa. Problem pojawia si� dopiero wtedy, kiedy dziecku kapry�nie 
zezwala si� na słodycze jednego dnia, a zabrania ich przed obiadem innym razem. Dziecko nie 
widzi wtedy �adnego uzasadnienia tych zmian i mo�e nabra� przekonania, �e słodycze przed 
obiadem w ogóle mu si� nale��, a odbieranie tego prawa ka�dorazowo spotka si� z jego 
buntem. 

Rywalizacja o niedost�pne dobra 

Powró�my raz jeszcze do badania z czekoladkami. Nieliczne czekoladki 
bardziej po��dano od licznych, w szczególno�ci wtedy, kiedy ich niedost�pno�� 
była �wie�ej daty. Pozostaj�c przy tych ostatnich, od niedawna nielicznych 
czekoladkach warto wskaza�, �e niektóre z nich po��dane były bardziej ni� 
jakiekolwiek inne - te mianowicie, które stały si� niedost�pne dlatego, �e 
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po��dali ich inni ludzie. 
Przypomnijmy sobie, �e �wie�o do�wiadczana niedost�pno�� czekoladek 

polegała na tym, �e pocz�tkowy słój z dziesi�cioma czekoladkami zast�powany 
był słojem zawieraj�cym tylko dwie. To, o czym dot�d nie wspomniałem to fakt, 
�e zast�powanie to przeprowadzano na dwa sposoby. Cz��ci badanym 
powiedziano, �e zast�pienie słoików jest konieczne dlatego, �e inni uczestnicy 
badania chc� tych wła�nie czekoladek do spróbowania. Cz��ci za� powiedziano 
po prostu, �e pierwszy słoik znalazł si� w pokoju pomyłkowo. Czekoladki, 
których liczba si� zmniejszyła wskutek wzrostu zapotrzebowania innych, 
cenione byty wy�ej, ni� czekoladki, których liczba si� zmniejszyła wskutek 
omyłki. 

Wynik ten pokazuje, jak wa�nym czynnikiem jest konkurencja o trudno 
dost�pne dobra. Nie tylko bardziej po��damy jakiego� dobra, gdy staje si� ono 
niedost�pne - po��damy go najbardziej wtedy, gdy niedost�pno�� wynika z 
po��dania danego dobra przez innych ludzi. Prawidłowo�� t� staraj� si� 
wykorzysta� autorzy reklam, z których dowiadujemy si�, �e „musimy si� 
pospieszy�", poniewa� popyt na jaki� produkt jest tak wielki, �e wkrótce mo�e 
go zabrakn��. Ogl�damy tłum klientów przest�puj�cych niecierpliwie z nogi na 
nog� przed jeszcze zamkni�tymi drzwiami sklepu. Ogl�damy las r�k 
wyci�gaj�cych si� po stoj�cy na półce produkt. Za tego rodzaju obrazkami 
ukrywa si� nie tylko ch�� wykorzystania reguły dowodu społecznego. Idzie w 
nich nie tylko o przekonanie widza, �e produkt jest dobry, skoro tak wielu go 
po��da, ale i o wzbudzenie przekonania, �e oto rywalizujemy o niego z innymi. 

Poczucie rywalizacji o jakie� dobro z innymi ma silnie motywuj�ce 
wła�ciwo�ci. Uczucia cokolwiek ju� znudzonego kochanka przybieraj� 
gwałtownie na sile, kiedy pojawi si� rywal - wła�nie z tego strategicznego 
wzgl�du miłosne manewry cz�sto polegaj� na wprowadzeniu potencjalnego b�d� 
tylko domniemanego rywala. Podobnej gry z niezdecydowanymi klientami 
uczeni s� i sprzedawcy. Na przykład obracaj�cy nieruchomo�ciami sprzedawca 
mo�e zawiadomi� wahaj�cego si� klienta, �e tym samym domem zainteresowany 
jest te� inny klient, i �e ma on wróci� nast�pnego dnia, by zacz�� szczegółowe 
negocjacje na temt ewentualnego zakupu. Gdy taki konkurencyjny klient jest 
tylko wymysłem sprzedawcy, to przedstawiany jest z reguły jako 
przeprowadzaj�cy si� z odległych stron człowiek z mnóstwem pieni�dzy - 
najlepiej „lekarz z �on�" czy „facet, który musi zakupi� nieruchomo��, aby 
obni�y� swoje podatki w tym roku". Perspektywa utraty domu na rzecz rywala 
cz�sto zmienia wahanie w entuzjazm. 
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Zara	liwe •współzawodnictwo 

Rysunek 7.5. Kiedy wszyscy kupuj� akcje, konkurencja staje si� 
zara�liwa. Chocia� w tym okresie nast�piła bessa, i tak nabywcy 
stoj� cał� noc w kolejce w oczekiwaniu na swoj� szans� zakupu. 

Czy stałby� cał� noc pod drzwiami, gdyby� był jedynym 
kupuj�cym? 

Pragnienie posiadania obiektu rywalizacji ma wr�cz namacalny charakter. 
Osoby dokonuj�ce zakupów na wyprzeda�y cz�sto twierdz�, �e zostaj� 
emocjonalnie „złapane" - otoczone przez przewalaj�c� si� w�ród sklepowych 
półek konkurencj� walcz� o produkty, na które w normalnych warunkach w 
ogóle nie zwróciłyby uwagi. Zachowanie to nasuwa porównanie z dzikim p�dem 
do jedzenia, pojawiaj�cym si� niekiedy w�ród zwierz�t. Zjawisko to 
wykorzystuj� zawodowi rybacy, wyrzucaj�c przyn�t� ławicom niektórych ryb. 
Wkrótce woda wokół łodzi gotuje si� od płetw i otwartych rybich pysków 
walcz�cych o zdobycz. W tym momencie rybacy mog� zaoszcz�dzi� czas i 
pieni�dze, rzucaj�c liny bez przyn�ty - k�saj�ce wszystko wokół ryby połykaj� 
bowiem nawet gołe haczyki bez przyn�ty. 

Mi�dzy takimi rybakami, a urz�dzaj�cymi wyprzeda� domami towarowymi 
zauwa�y� mo�na daleko id�ce podobie�stwo. Rybacy, aby przyci�gn�� ryby, 
rzucaj� do wody lu�n� zan�t�. Podobnie i w domach towarowych, rzuca si� „na 
sklep" kilka rzeczywi�cie atrakcyjnych artykułów mocno obni�onych cenach. W 
jednym i drugim przypadku przyn�ta spełnia dokładnie t� sam� rol� - przyci�ga 
spragnione jej tłumy ch�tnych. Przyn�ty jest oczywi�cie mniej ni� ch�tnych i 
wkrótce podniecony tłum współzawodnicz�cych ze sob� osobników rzuca si� w 
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podnieceniu na wszelk� mo�liw� zdobycz - czymkolwiek by ona nie była. 
Zastanawia� si� tylko mo�na, czy tu�czykowi, trzepocz�cemu si� bezradnie na 
pokładzie z gołym hakiem w pysku przychodzi te� do głowy my�l: „Co te� mnie 
napadło?", odkrywana po niewczasie przez niejednego klienta po przyj�ciu do 
domu z nar�czem zupełnie mu niepotrzebnych produktów. 

Gor�czka współzawodnictwa o trudno dost�pne dobra pojawia si� nie tylko w 
tak mało wyrafinowanej postaci i okoliczno�ciach. Warto w tym miejscu 
przyjrze� si� pewnej decyzji zakupu dokonanej w roku 1973 przez Barry Dillera, 
wicedyrektora wielkiej sieci telewizyjnej ABC (American Broadcasting 
Company), odpowiedzialnego za programy nadawane w porze najwi�kszej 
ogl�dalno�ci. Zapłacił on a� 3,3 miliona dolarów za prawa do jednorazowej 
projekcji filmu Przygoda Posejdona, a była to suma znacznie przekraczaj�ca 
pieni�dze, jakie kiedykolwiek przedtem zapłaciła sie� telewizyjna za 
jednorazow� projekcj� filmu (poprzedni rekord nale�ał do filmu Patton - 2 
miliony dolarów). Kierownictwo ABC jeszcze przed projekcj� szacowało, �e 
straci na tej transakcji co najmniej milion dolarów, a wiceprezes konkurencyjnej 
sieci, NBC, skomentował to słowami: „I nie maj� dokładnie �adnej mo�liwo�ci 
odzyskania tych pieni�dzy. 	adnej". 

Jak to mo�liwe, by tak do�wiadczony biznesman i profesjonalista telewizyjny 
jak Diller zawarł transakcj�, o której z góry było wiadomo, �e przyniesie 
milionowe straty? Odpowied� le�e� mo�e w jeszcze jednym wyj�tkowym 
aspekcie tej transakcji. Był to bowiem pierwszy wypadek, kiedy konkuruj�cym 
sieciom telewizyjnym zaoferowano prawa do projekcji filmu na publicznej 
aukcji. Nigdy przedtem trzy główne sieci nie konkurowały o prawa do projekcji 
w ten wła�nie sposób. Sama idea zorganizowania takiej aukcji pochodziła od 
Irwina Allena - barwnego i kontrowersyjnego producenta, i Williama Selfa, 
wiceprezesa wytwórni 20th Century-Fox. Obaj zapewne nie posiadali si� z 
zachwytu nad tak zyskownym pomysłem. Sk�d jednak mo�emy mie� pewno��, 
�e powodem tak niesłychanie wygórowanej ceny za jednorazow� projekcj� filmu 
były nie jego zalety, lecz fakt, �e prawa te sprzedano na aukcji? Przekonuj� o 
tym komentarze jej uczestników. Po pierwsze, komentarz głównego bohatera i 
„zwyci�zcy", Barry Dillera. W słowach, o których nie sposób my�le� inaczej ni� 
to, �e wydobyły si� spoza mocno zaci�ni�tych z�bów, o�wiadczył on: ,ABC 
powzi�ła decyzj� o nieprzyst�powaniu w przyszło�ci do jakiejkolwiek aukcji 
publicznej". Jeszcze bardziej pouczaj�ce s� słowa Roberta Wooda, ówczesnego 
rywala Dillera i szefa sieci CBS, który niemal�e sam stracił głow� próbuj�c 
przelicytowa� konkurencyjne ABC i NBC: 

Na pocz�tku wszyscy byli�my bardzo racjonalni. Wycenili�my ten 
film bior�c pod uwag�, ile mo�e nam przynie�� jego projekcja, a 
tak�e ustalili�my pewn� jeszcze dopuszczaln� nadwy�k� ponad t� 
sum�. Ale potem rozpocz�ła si� sama licytacja. Otworzyła ABC 
sum� 2 milionów. Wtedy ja przebiłem na 2,4 miliona. ABC 
podwy�szyła do 2,8 i wpadli�my w gor�czk� przelicytowywania si�. 
Wci�� podnosiłem cen�, niczym facet, który kompletnie stracił 
rozum. Kiedy ju� doszedłem do 3,2 miliona, dopadła mnie w ko�cu 
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my�l: „Dobry Bo�e i co teraz z tym zrobi�?" Kiedy ABC ostatecznie 
mnie przelicytowała, moim głównym uczuciem była ulga. To było 
bardzo pouczaj�ce" (MacKenzie, 1974). 

Je�li wierzy� Bobowi MacKenzie, dziennikarzowi przeprowadzaj�cemu 
wywiad z Woodem, przy słowach: „To było bardzo pouczaj�ce" ten ostatni 
u�miechn�ł si�. Mo�emy by� pewni, �e Dillerowi wcale nie było do �miechu, 
kiedy wygłaszał swoje „nigdy wi�cej". Obaj ci ludzie nauczyli si� czego� 
wa�nego na "wielkiej aukcji Posejdona". Tylko jeden z tego si� cieszył, gdy� 
drugi zapłacił za t� lekcj� milion dolarów. Na szcz��cie dla nas, mo�emy z tego 
zdarzenia wyci�gn�� t� sam� co Diller nauk� i to zupełnie bezpłatnie. Tak� 
mianowicie, �e człowiekiem u�miechni�tym był tu ten, który przegrał w 
rywalizacji o tak po��dane trofeum. Ogólna reguła jest taka, �e kiedy opadnie ju� 
kurz wy�cigu i widzimy zwyci�zców zachowuj�cych si� jak przegram (i na 
odwrót), to powinni�my zachowa� daleko id�c� ostro�no�� w stosunku do 
okoliczno�ci, które cały ten kurz podnosz�. W omawianym przypadku - w 
stosunku do publicznej licytacji. Jak si� tego nauczyli na własnej skórze wysocy 
oficjele sieci telewizyjnych, ogromna ostro�no�� nie zawadzi, szczególnie w 
warunkach, w których sprzymierz� si� dwie diabelskie siły - niedost�pno�� i 
rywalizacja o niedost�pne dobro. 

OBRONA 

Cho� do�� łatwo jest ostrzec człowieka przed sił� reguły niedost�pno�ci, 
znacznie trudniej b�dzie mu wykorzysta� t� rad� w praktyce. Po cz��ci dlatego, 
�e typowa reakcja na niedost�pno�� obni�a nasz� własn� zdolno�� do my�lenia. 
Widz�c, jak co� upragnionego staje si� coraz bardziej nieosi�galne, popadamy w 
jak najbardziej fizyczne podniecenie - szczególnie w sytuacji bezpo�redniego 
kontaktu z rywalami pozyskuj�cymi dane dobro. Krew biegnie szybciej w 
�yłach, pole widzenia si� zaw��a i ogólnie króluj� w nas emocje, rozs�dek za� 
mniej lub bardziej idzie w odstawk�. Trudno przy takim narastaj�cym 
pobudzeniu zachowa� spokój i trze�wo�� s�dów. Jak zauwa�ył wspomniany ju� 
szef sieci CBS komentuj�c licytacj� Posejdona, „człowiek popada w jak�� 
mani�, wynikaj�c� z narastaj�cego przyspieszenia. I cała logika idzie w 
k�t" (MacKenzie, 1974). 

A oto jak temu zaradzi�: Wiedza o tym, jak presja niedost�pno�ci działa i sk�d 
si� bierze nie wystarcza jeszcze, by presji tej skutecznie si� przeciwstawi�. 
Wiedza taka nale�y bowiem do domeny procesów poznawania, a procesy te 
zostaj� przytłumione nasz� emocjonaln� reakcj� na wywołany niedost�pno�ci� 
nacisk. W istocie, w tym wła�nie le�e� mo�e �ródło du�ej skuteczno�ci tego 
nacisku — umiej�tnie zastosowany, pozbawia nas bowiem najskuteczniejszej 
obrony, jak� jest zdolno�� do racjonalnego my�lenia. 

Skoro wi�c z powodu zaciemniaj�cego umysł podniecenia nie mo�emy ju� na 
własnym umy�le polega�, na co mo�emy liczy�? My�l�, �e raz jeszcze winni�my 
zwróci� si� do mistrzów sztuki d�udo i wykorzysta� to, co niew�tpliwie w danej 
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sytuacji działa, a wi�c nasze własne podniecenie. To w jego wła�nie oznakach 
winni�my poszukiwa� wskazówek co do sposobu własnego post�powania (a nie 
w chłodnej analizie, do której nie jeste�my w tym momencie zdolni). Zawsze, 
gdy w sytuacji wpływu społecznego poczujemy ten nagły przypływ fizycznie 
odczuwalnego po�piechu i podniecenia, mo�emy samych siebie ostrzec - oto 
tracimy głow� pod wpływem nacisku niedost�pno�ci. 

Załó�my, �e udało nam si� zamieni� sygnały własnego podniecenia w sygnał 
ostrzegawczy, nakłaniaj�cy do spokoju i ostro�no�ci. I co dalej? Czy istniej� 
jeszcze jakie� inne dane, które mogłyby pokierowa� naszymi ostro�nymi 
decyzjami w sprawie trudno dost�pnych dóbr? W ko�cu samo stwierdzenie, �e 
powinni�my porusza� si� ostro�nie, niczego nam jeszcze nie mówi o kierunku, w 
jakim winni�my si� porusza�, mówi tylko, �e powinni�my podj�� przemy�lan� 
decyzj�. 

Na szcz��cie istnieje pewna informacja, na której mo�emy oprze� 
przemy�lane decyzje dotycz�ce trudno dost�pnych dóbr. Pochodzi ona, raz 
jeszcze, ze wspominanego eksperymentu z ocen� czekoladek, w którym badacze 
odkryli jedn� jeszcze prawidłowo��. Dosy� dziwn�, cho� trafnie oddaj�c� istot� 
sytuacji niedostatku dóbr. Cho� nieliczne czekoladki były oceniane jako istotnie 
bardziej godne tego, �eby je mie�, wcale nie były one uwa�ane za smaczniejsze 
od czekoladek dost�pnych bez ogranicze�. Cho� wi�c po��danie niedost�pnych 
czekoladek wzrastało (badani twierdzili, �e bardziej chcieliby je mie� w 
przyszło�ci i �e wi�cej zapłaciliby za nie), ich smak nie polepszał si� wskutek 
tego ani odrobin�. 

Nie sposób przeceni� tej wiadomo�ci. Uciecha z dóbr trudno dost�pnych 
bierze si� nie z ich u�ywania, lecz jedynie z ich posiadania. I wa�ne, aby obu 
tych spraw ze sob� nie myli�. Kiedykolwiek stajemy w obliczu niedost�pno�ci 
czego�, stajemy te� w obliczu pytania, czego tak naprawd� od tego czego� 
chcemy. Je�eli chcemy to „co�" posiada� (bo przecie� posiadanie czego� rzadko 
spotykanego daje czasami oczywiste zyski psychiczne czy społeczne), to w 
porz�dku - siła odczuwanego nacisku niedost�pno�ci jest dobrym wska�nikiem 
siły, z jak� pragniemy rzecz ow� posi��� na własno��. Jednak�e bardzo cz�sto 
wcale nie idzie nam o samo posiadanie, lecz o po�ytki płyn�ce z u�ytkowania 
danej rzeczy. Chcemy j� zje��, wypi�, dotkn��, ładnie w niej wygl�da� czy ni� 
je�dzi�. Słowem - chcemy rzeczy tej z po�ytkiem dla siebie u�ywa�. W takich 
przypadkach warto pami�ta�, �e �adna rzecz nie przyniesie nam wi�cej 
przyjemno�ci z jej u�ytkowania tylko dlatego, �e jest ona mało dost�pna. 

Rozró�nienie pomi�dzy rado�ci� z posiadania a u�ywania rzeczy jest do�� 
proste, cho� cz�sto umyka naszej uwadze w momencie prze�ywania 
podwy�szonej - wskutek niedost�pno�ci - ochoty uzyskania tej rzeczy. 
Przytoczy� tu mog� przykład mojego własnego brata Richarda, który nie�le w 
swoim czasie zarabiał na ludzkiej nieumiej�tno�ci odró�niania tych dwóch 
rodzajów przyjemno�ci. Richard sam si� utrzymywał podczas studiów, cho� 
biegło��, jak� osi�gn�ł w stosowaniu pewnej sztuczki sprawiała, �e w istocie 
pracowa� musiał jedynie kilka godzin tygodniowo, mog�c po�wi�ci� reszt� 
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swojego czasu studiom. 
Richard trudnił si� sprzeda�� u�ywanych samochodów. Jednak nie w sklepie 

czy gara�u. Podczas weekendu kupował z gazetowych ogłosze� par� 
samochodów, po czym, nie u�ywaj�c niczego innego jak wody i mydła, 
odprzedawał je z zyskiem w nast�pny weekend, równie� za po�rednictwem 
ogłosze� w gazetach. Potrzebne do tego były trzy rzeczy. Po pierwsze, musiał 
wiedzie� o samochodach wystarczaj�co wiele, by tanio zakupi� takie, które 
mog� legalnie zosta� odprzedane po nieco wy�szej cenie. Po drugie, maj�c ju� 
samochód musiał wiedzie�, jak napisa� ogłoszenie, aby wzbudzi� 
zainteresowanie potencjalnych nabywców. Po trzecie, po przybyciu 
potencjalnego nabywcy musiał wiedzie�, jak zamanipulowa� reguł� 
niedost�pno�ci, by wzbudzi� w nim wi�ksze pragnienie posiadania oferowanego 
samochodu od tego, na jakie samochód ten pewnie zasługiwał. Richard wiedział 
wszystkie te trzy rzeczy, ale dla naszych obecnych celów skupimy si� tylko na 
ostatniej z nich. 

Richard zawsze zamieszczał swoje ogłoszenia w niedzielnych wydaniach 
gazet. A poniewa� wiedział, jak napisa� dobre ogłoszenie, zwykle otrzymywał 
kilka telefonów od zainteresowanych osób. Wyznaczał im termin spotkania i był 
to zawsze dla wszystkich ten sam termin. Je�eli wiec zgłosiło si� sze�cioro 
ch�tnych, to wszyscy byli zapraszani na godzin�, powiedzmy, drug� po 
południu. Ten drobny zabieg umo�liwiał oczywi�cie wytworzenie atmosfery 
rywalizacji w�ród potencjalnych nabywców, rywalizacji o trudno dost�pne 
dobro. 

Z reguły pierwszy z przybywaj�cych ogl�dał szczegółowo samochód, 
punktował jego usterki, wypytywał, czy Richard skłonny jest targowa� si� o cen� 
itp. Po przybyciu nast�pnego zainteresowanego sytuacja zmieniała si� 
radykalnie. Obecno�� drugiego potencjalnego nabywcy natychmiast ograniczała 
mo�liwo�ci pierwszego. Cz�sto pierwszy z przybyłych podkre�lał swoje prawa 
słowami: „Chwileczk�, ja tu byłem pierwszy, prosz� wi�c mi da� czas do 
namysłu". A nawet je�eli tego nie uczynił, jego praw bronił sam Richard - 
„Przepraszam bardzo, ale ten pan był pierwszy, czy zechciałby wi�c pan 
zaczeka�, dopóki on nie sko�czy ogl�da� samochodu? Kiedy ju� z niego 
zrezygnuje, albo nie b�dzie si� mógł zdecydowa�, z przyjemno�ci� poka�� panu 
samochód". 

Richard twierdził, �e emocje pierwszego z kupuj�cych rosły w sposób 
wyra�nie wypisany na jego twarzy. Jego niezobowi�zuj�ce ogl�dziny 
samochodu zamieniały si� w podejmowanie nagl�cej decyzji: „teraz albo nigdy". 
Je�eli nie zdecyduje si� na wyznaczon� przez Richarda cen�, okazja do zakupu 
mo�e bezpowrotnie przemin��. Wykorzysta j� ten..., ten nowy, który tylko na to 
czyha. Pobudzenie udziela si� i drugiemu z potencjalnych klientów. 
Niespokojnie spaceruje nieopodal, zerkaj�c na t� nagle po��dan� kup� metalu. 
Je�eli klient numer jeden z godziny 14.00 nie zdecyduje si� kupi�, a nawet je�eli 
nie podejmie decyzji wystarczaj�co szybko, podejmie j� klient numer dwa z tej 
samej godziny. 
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Je�eli tego wszystkiego jest jeszcze za mało, wkrótce zjawia si� i klient numer 
trzy. I wtedy pułapka ostatecznie si� zamyka. Jak twierdził Richard, pojawienie 
si� trzeciego potencjalnego nabywcy było zwykle kropl� przelewaj�c� puchar i 
nakłaniało pierwszego do podj�cia decyzji. Albo godził si� na proponowan� 
przez Richarda cen�, albo w po�piechu opuszczał plac boju. W tym drugim 
przypadku jego miejsce zajmował klient numer dwa, z ulg� przyst�puj�cy do 
ogl�dzin i czuj�cy pewn� niech�� do tego..., tego czyhaj�cego tam nowego. 

Wszyscy ci kupuj�cy, którzy przczynili si� do uko�czenia studiów przez 
mojego brata, nie potrafili poprawnie rozpozna� pewnej istotnej wła�ciwo�ci 
owych zakupów. Odczuwany przez nich wzrost ochoty na oferowany im 
samochód nie miał nic wspólnego z jego zaletami. Nie potrafili za� tego 
rozpozna� z dwóch powodów. Po pierwsze, aran�owana przez Richarda sytuacja 
wywoływała reakcj� emocjonaln� utrudniaj�c� poprawne my�lenie. Po drugie, 
wskutek tego nigdy nie przestawali my�le�, �e powodem, dla którego chc� ów 
samochód mie�, jest jego u�ywanie, nie za� tylko posiadanie go. Zastosowany 
przez Richarda nacisk podnosił bowiem jedynie ch�� posiadania samochodu, nie 
za� po�ytki wynikaj�ce z jego u�ywania. 

Kiedy wi�c w sytuacji wpływu społecznego poddani zostaniemy naciskowi 
niedost�pno�ci, nasza odpowied� powinna by� dwufazowa. Gdy tylko 
odczujemy narastaj�c� fal� pobudzenia emocjonalnego, powinni�my odczyta� j� 
jako sygnał, �e warto nieco ochłon��, po�piech bowiem i gor�czka nie s� 
dobrymi doradcami w sytuacjach wpływu społecznego - podj�cie racjonalnej 
decyzji wymaga spokoju i namysłu. Kiedy ju� odzyskamy nieco spokoju, czas na 
krok drugi, na zapytanie siebie samego, z jakiego powodu pragniemy tego, co 
jest przedmiotem decyzji. Je�eli głównie dlatego, �e chcemy to mie� na 
własno��, to siła naszego pragnienia pomo�e nam w zorientowaniu si�, jak 
wysok� cen� skłonni jeszcze jeste�my zapłaci�. Je�eli jednak odpowied� jest 
taka, �e nasze pragnienie bierze si� głównie z ch�ci u�ywania tego czego� 
(noszenia na sobie, w wypadku ubrania, czy je�d�enia, w wypadku samochodu), 
to musimy sobie przypomnie�, �e wielko�� po�ytku z jakiej� rzeczy nie zale�y 
od stopnia jej niedost�pno�ci; �e czekoladki, których było za mało, wcale jeszcze 
poprzez to nie smakowały lepiej. 

DONIESIENIA CZYTELNIKÓW 

Od mieszkanki Blacksburga w stanie Wirginia 
W czasie ostatnich 
wi�t Bo�ego Narodzenia miałam randk� z 27-letnim 

m��czyzn�. Sama miałam lat 19. Mimo �e tak naprawd� nie był w moim typie, 
zacz�łam z nim chodzi�, pewnie dlatego, �e spotykanie si� ze znacznie starszym 
chłopakiem przydawało mi presti�u. Nie zale�ało mi na nim tak naprawd� - 
dopóki moja rodzina nie zacz�ła si� martwi� ró�nic� wieku mi�dzy nami. Im 
bardziej mi to wytykali, tym bardziej czułam, �e jestem zakochana. Trwało to co 
prawda tylko pi�� miesi�cy -ale i tak o cztery miesi�ce dłu�ej, ni� trwałoby, 
gdyby moi rodzice w ogóle si� nie wtr�cali. 
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Komentarz autora: Cho� Romeo i Julia od dawna nie �yj�, wygl�da na to, �e 
efekt Romea i Julii nadal ma si� dobrze, daj�c o sobie zna� w ró�nych miejscach, 
takich jak Blacksburg w stanie Wirginia. 

PODSUMOWANIE 

• Reguła niedost�pno�ci polega na przypisywaniu wi�kszej warto�ci tym 
mo�liwo�ciom, które staj� si� dla ludzi niedost�pne. Posługiwanie si� t� reguł� 
dla osi�gni�cia zysku widoczne jest w takich technikach sprzeda�y, jak 
„ograniczona liczba egzemplarzy na składzie" czy „nieprzekraczalny termin 
sprzeda�y", w których sprzedawcy usiłuj� nas przekona�, �e dost�p do jakich� 
artykułów jest ilo�ciowo lub czasowo ograniczony. 

• Reguła niedost�pno�ci obowi�zuje z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, 
i� rzeczy trudno osi�galne s� zwykle cenniejsze. Niedost�pno�� jakiej� rzeczy 
mo�e wi�c posłu�y� jako automatycznie wykorzystywany wska�nik jej warto�ci. 
Po drugie, nieosi�galno�� jakiej� mo�liwo�ci oznacza utrat� swobody wyboru i 
działa�, co wywołuje nasz opór. Opór ten przejawia si� za� w nasilonym 
pragnieniu posiadania tego, co niedost�pne (i innych powi�zanych z tym rzeczy). 

• Opór psychologiczny jest �ródłem motywacji, pojawiaj�cych si� w całym 
naszym �yciu. Nasilenie tej motywacji wyst�puje w dwóch okresach 
rozwojowych - u dwulatków i u nastolatków. Oba te okresy ludzkiego �ycia 
cechuje nasilone poczucie własnej indywidualno�ci, owocuj�ce wzrostem 
wa�no�ci takich kwestii, jak własna kontrola nad biegiem wydarze�, własne 
prawa i wolno��. W konsekwencji, osoby w tych przedziałach wiekowych s� 
szczególnie wra�liwe na ograniczaj�ce je restrykcje. 

• Reguła niedost�pno�ci wpływa nie tylko na ocen� warto�ci dóbr, ale i na 
sposób przetwarzania informacji na ich temat. Wyniki bada� przekonuj�, �e 
ograniczenie dost�pu do jakiego� dobra powoduje, �e ludzie bardziej pragn� je 
posi��� i widz� je w lepszym �wietle. Ten ostatni efekt - upozytywnienie 
postawy — wydaje si� bardziej zaskakuj�cy. Wyst�puje on tak�e w przypadku 
cenzury, powoduj�cej przychylne nastawienie ludzi do ocenzurowanego 
przekazu, nawet je�eli nie znaj� oni jego tre�ci. Natomiast przekazy faktycznie 
docieraj�ce do ludzi skuteczniej ich przekonuj�, kiedy s�dz�, �e tylko oni maj� 
do nich dost�p. 

• Reguła niedost�pno�ci obowi�zuje najsilniej w dwóch rodzajach warunków. 
Po pierwsze wtedy, gdy niedost�pno�� pojawiła si� niedawno - bardziej 
po��damy tego, co niedawno stało si� niedost�pne, ni� tego, co niedost�pne było 
zawsze. Po drugie wtedy, gdy konkurujemy z innymi o dobra trudno dost�pne. 

• Naciskowi wynikaj�cemu z niedost�pno�ci trudno przeciwstawi� si� siłami 
samego rozumu, gdy� nacisk ten polega na wzbudzaniu emocji utrudniaj�cych 
my�lenie. Nasza obrona mo�e polega� na wykorzystaniu fali przypływu 
własnych emocji, jakimi reagujemy na niedost�pno��. Fala ta mo�e sta� si� dla 
nas sygnałem, �e trzeba nieco ochłon�� i przyst�pi� do odpowiedzenia sobie na 
pytanie, po co naprawd� chcemy mie� owo trudno dost�pne dobro. 
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PYTANIA 

Powtórka 
1. Jaki jest zwi�zek pomi�dzy reguł� niedost�pno�ci a teori� oporu 

psychologicznego sformułowan� przez Brehma? 
2. Dlaczego dwulatki i nastolatki s� szczególnie podatne na pojawianie si� 

oporu psychologicznego? 
3. Jak współczesne nauki społeczne skłonne s� wyja�nia� �mier� sławnej 

szekspirowskiej pary - Romea i Julii? 
4. W jaki sposób potencjalne audytorium reaguje na ocenzurowanie jakiego� 

przekazu informacyjnego? 
5. Co o warunkach nasilaj�cych efekty niedost�pno�ci jakiego� dobra mówi 

badanie nad ocen� czekoladek wykonane przez Worchela, Lee i Adewole 
(1975)? 

Pytania na my�lenie 
1. Podczas sezonu gwiazdkowego w latach 1983 i 1984, najbardziej 

poszukiwan� zabawk� była „laleczka z kapu�cianych gałganków". Opieraj�c si� 
na tym, co wiesz o regule niedost�pno�ci, wyja�nij, dlaczego ludzie płacili na 
publicznych licytacjach do 900 dolarów za lalk�, która kosztowała w sklepie 
zaledwie 23 dolary? 

2. Owidiusz powiedział: „Nikt nie po��da tego, co mog� mie� wszyscy, kusi 
to, co zakazane". Wyja�nij w kategoriach psychologicznych, o co tu chodzi. 

3. Przypomnij sobie technik� sprzedawania samochodów przez mojego brata 
Richarda. Cho� nigdy nikogo nie okłamał, niektórzy znajomi oskar�ali go o 
nieetyczne post�powanie. Co ty o tym my�lisz? Z jakich powodów jego technik� 
sprzeda�y uzna� mo�na za etyczn�, a z jakich - za nieetyczn�? 

4. Przez okres ponad 10 lat, kampania reklamowa papierosów Virginia Slim 
opierała si� głównie na przekazie, �e współczesne kobiety musiały „przej�� 
dług� drog�" od dawnych czasów, kiedy normy społeczne wymagały od nich 
uległo�ci, poprawno�ci i posłusze�stwa. Jednak współcze�nie - sugerowały 
reklamy z tej serii - kobieta nie musi ju� czu� si� skr�powana m�skim 
szowinizmem i jego przestarzałymi ograniczeniami, jakie usiłuje narzuci� 
kobiecej niezale�no�ci. Niezale�nie od Twoich własnych pogl�dów w tej 
sprawie, spróbuj posłu�y� si� swoj� wiedz� o oporze psychologicznym dla 
wyja�nienia faktu, �e podczas tej długotrwałej kampanii reklamowej procent 
palaczy zmienił si� tylko w jednej grupie demograficznej - w�ród nastoletnich 
dziewcz�t. 
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ROZDZIAŁ 8 

Wpływ w mgnieniu oka 
Prymitywna uległo�� w wieku automatyzacji 

Ka�dego dnia i w ka�dy sposób staj� si� coraz lepszy i lepszy. 

Emile Coue 

Ka�dego dnia i w ka�dy sposób staj� si� coraz bardziej i bardziej zaj�ty. 

Robert Cialdini 

W latach sze��dziesi�tych dziennikarz telewizyjny Joe Pine prowadził bardzo 
popularny program nadawany w Kalifornii. Program zawdzi�czał sw� 
popularno�� dosy� kostycznemu i nie pozbawionemu zaczepno�ci stylowi, z 
jakim Pine traktował zapraszanych przez siebie go�ci, którymi zwykle byli 
spragnieni rozgłosu arty�ci, niedoszłe sławy czy przedstawiciele drobnych 
organizacji politycznych i społecznych. Zaczepny styl programu miał 
prowokowa� go�ci do wdawania si� w ostr� dyskusj�, nieopatrznego przyznania 
si� do nie przydaj�cych chwały pogl�dów i w ogólno�ci - do uczynienia z nich 
głupców. Nierzadko natychmiast po przedstawieniu go�cia telewidzom Pine 
przyst�pował do zmasowanego ataku na jego pogl�dy, talenty czy wygl�d. 
Niektórzy twierdzili, �e �ródłem kostyczno�ci Pine'a była amputacja nogi, która 
uczyniła go na całe �ycie zgorzkniałym, inni uwa�ali, �e zawsze był zgry�liwy z 
natury. 

Pewnego wieczoru go�ciem programu był długowłosy Frank Zappa, gwiazda 
rocka. W owych czasach długie włosy u m��czyzny byty jeszcze rzadko 
spotykane i kontrowersyjne. Kiedy tylko Zappa został posadzony na krze�le i 
przedstawiony widzom, nast�piła nast�puj�ca wymiana zda�: 

Pine: Powiedziałbym, �e te długie włosy czyni� z pana dziewczyn�. 
Zappa: Powiedziałbym, �e ta drewniana noga czyni z pana stół. 

Automatyzmy pierwotne 

Ta wymiana zda� jest nie tylko moim ulubionym przekazem dotycz�cym 
wyzwolenia m��czyzn i kobiet, ale ilustruje te� podstawowe przesłanie tej 
ksi��ki: podejmuj�c decyzj� na temat czego� lub kogo�, bardzo cz�sto opieramy 
j� nie na całej dost�pnej nam informacji, lecz jedynie na jakim� jej pojedynczym 
fragmencie. Cz�sto jest to fragment wa�ny i dla decyzji istotny, jednak poniewa� 
jest to tylko jeden, izolowany element, opieranie całej decyzji tylko na nim 
wystawia nas na niebezpiecze�stwo popełnienia bł�du. Gdy za� bł�d taki zechce 
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wykorzysta� jaki� spryciarz, mo�emy wyj�� na kompletnych głupców, albo 
jeszcze gorzej. W całej ksi��ce twierdzeniu temu towarzyszy jednak jeszcze 
jedna teza -pomimo całej podatno�ci na bł�dy, jaka cechuje podejmowanie 
decyzji opartej na jednym tylko fragmencie istotnej informacji, tempo 
współczesnego �ycia ka�e nam cz�sto korzysta� z takiej drogi na skróty. 
Przypomnijmy sobie, jak w pierwszym rozdziale tej ksi��ki porównywali�my t� 
drog� na skróty" do automatycznych wzorców reakcji u ni�szych zwierz�t. Całe 
skomplikowane ci�gi zachowa� tych zwierz�t mog� by� wyzwalane przez 
pojawienie si� jednego tylko bod�ca, jak d�wi�k „czip-czip", okre�lony odcie� 
czerwieni piór czy szczególna sekwencja migotów �wiatełka. Powodem, dla 
którego ni�sze zwierz�ta cz�sto musz� zdawa� si� na tak� pojedyncz� 
informacj�, jest ograniczono�� ich zdolno�ci umysłowych. Niewielkie mózgi 
zwierz�t nie s� w stanie zarejestrowa� i przetworzy� całego ogromu istotnej 
informacji docieraj�cej do nich z zewn�trznego otoczenia. W trakcie ewolucji 
rozwin�ła si� wi�c u zwierz�t szczególna wra�liwo�� na okre�lone, pojedyncze 
informacje. Poniewa� z reguły uwzgl�dnienie tylko tych informacji wystarcza do 
wykonania reakcji poprawnej, system ten jest zwykle bardzo sprawny. 
Kiedykolwiek indyczka usłyszy cieniutkie „czip-czip", natychmiast w jej 
działaniach zostanie odtworzona „ta�ma" z rodzicielskimi działaniami. Nast�puje 
to w sposób automatyczny, mechaniczny, co oszcz�dza znaczn� cz��� jej 
zasobów umysłowych, które mo�e dzi�ki temu spo�ytkowa� na rozwi�zywanie 
innych problemów swojego indyczego dnia. 

Nasze ludzkie mózgi s� oczywi�cie znacznie sprawniejsze od mózgu indyczki 
czy jakiegokolwiek innego zwierz�cia. 	aden gatunek nie dorównuje nam w 
zdolno�ci do równoczesnego uwzgl�dnienia mnóstwa istotnych faktów i 
podejmowania rozs�dnych decyzji. To ta wła�nie przewaga zadecydowała o 
zdominowaniu �ycia na naszej planecie przez gatunek ludzki. 

Niemniej jednak i nasze zdolno�ci umysłowe nie pozbawione s� istotnych 
ogranicze� i w imi� skuteczno�ci musimy czasami rezygnowa� z dogł�bnie 
przemy�lanych i pochłaniaj�cych czas decyzji na rzecz reagowania 
automatycznego, prymitywnego, opartego na jednej tylko informacji. Ale za to 
szybkiego. Na przykład, w wielu sytuacjach, w których mamy osobie prosz�cej 
nas o co� odpowiedzie� „tak" lub „nie", skłonni jeste�my opiera� swoj� 
odpowied� na jednej tylko informacji. W poprzednich rozdziałach rozwa�ali�my, 
jakie to typy pojedynczych informacji najcz��ciej bywaj� takimi sygnałami 
uległo�ci wobec wpływu wywieranego na nas przez innych. Ludzie prawie 
zawsze polegaj� na tych sygnałach, gdy� z reguły zapewnia to podj�cie trafnych 
decyzji. Dlatego tak cz�sto i w tak automatyczny sposób decyzjami naszymi 
kieruj� czynniki zwi�zane z regułami wzajemno�ci, konsekwencji, społecznego 
dowodu słuszno�ci, lubienia, autorytetu i niedost�pno�ci. Ka�da z nich dostarcza 
sama w sobie warto�ciowych wskazówek co do tego, kiedy warto powiedzie� 
„tak", a kiedy „nie". 

Tych wszystkich pojedynczych wskazówek skłonni jeste�my u�ywa� wtedy, 
gdy nie mamy ochoty, czasu, energii czy zasobów umysłowych, aby w danej 
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chwili dokona� wyczerpuj�cej analizy sytuacji. Kiedy spieszymy si�, jeste�my 
niepewni, zestresowani, oboj�tni, zm�czeni lub zaj�ci czym� innym, mamy 
skłonno�� obejmowa� sw� uwag� mniejszy zakres istotnych w danej sytuacji 
danych. Podejmuj�c decyzj� w takich warunkach, cz�sto zdajemy si� na 
uproszczon� metod�, opart� na informacji pojedynczej, ale najwa�niejszej . 
Wszystko to prowadzi nas do cokolwiek niepokoj�cego wniosku: pomimo 
niezwykłego wyrafinowania ludzkiego aparatu umysłowego, który pozwolił 
naszemu gatunkowi zdominowa� cał� planet�, zbudowali�my na Ziemi otoczenie 
tak zło�one, szybko zmieniaj�ce si� i przeładowane informacj�, �e mo�emy 
sobie z nim poradzi� tylko poprzez odwołanie do prymitywnych sposobów 
reagowania charakterystycznych dla zwierz�t, które tak dawno temu 
prze�cign�li�my. 

Automatyzmy nowoczesne 

John Stuart Mili, brytyjski ekonomista, my�liciel polityczny i filozof nauki 
zmarł 120 lat temu. Rok jego �mierci (1873) jest wa�n� dat�, poniewa� Mili był 
ostatnim człowiekiem o opinii kogo�, kto wiedział wszystko, co wiedzie� było 
mo�na. W dniu dzisiejszym pomysł, �e jeden z nas mógłby posi��� cało�� 
wiedzy znanej ludzko�ci, wywoła� mo�e co najwy�ej u�miech. Po erach 
powolnej kumulacji, wiedza ludzko�ci zacz�ła mno�y� si� i przyrasta� z 
szybko�ci� tocz�cej si� �nie�nej kuli, osi�gaj�c zupełnie monstrualne rozmiary. 
	yjemy obecnie w �wiecie, w którym połowa wiedzy w dowolnej niemal 
dziedzinie nauki pozyskana została w ci�gu ostatnich 15 lat. W niektórych za� 
dziedzinach (np. w fizyce), podwojenie nagromadzonej wiedzy nast�puje wr�cz 
co osiem lat. Lawina wiedzy nie ogranicza si� przy tym do tak egzotycznych dla 
przeci�tnego �miertelnika dziedzin, jak chemia molekularna czy fizyka 
kwantowa. Ro�nie te� ilo�� wiedzy w dziedzinach istotnych dla ka�dego z nas -
zdrowie, rozwój dziecka, sposób od�ywiania si�. Ten szybki przyrost wiedzy 
b�dzie te� kontynuowany w przyszło�ci - liczb� czasopism naukowych 
wydawanych na całym �wiecie ocenia si� w tej chwili na 40 ty�. (Broad, 1988). 

* Psychologowie zebrali liczne dowody na takie zaw��enie pola widzenia czy zakresu 
rozwa�anych informacji - por. Berkowitz i Buck (1967), Bodenhausen (1990), Cohen (1978), 
Easterbrook (1959), Gilbert i Osborne (1989), Hockey i Hamilton (1970), Keinan (1987), 
Kruglanski i Freund (1983), Mackworth (1965), Milgram (1970), Miller i in. (1976), Moore i 
in. (1986), Scammon (1977) oraz Tversky i Kahneman (1974). 

Niezwykle szybkie zmiany pojawiaj� si� nie tylko w nauce, ale jak najdo-
słowniej tu� za progiem naszego domu. Alvin Toffler udokumentował w swoim 
Szoku przyszło�ci, z jak nie spotykan� nigdy przedtem szybko�ci� zmienia si� 
tempo podró�owania, cz�sto�� przeprowadzania si� ludzi z miejsca na miejsce, 
szybko�� zast�powania jednych domów przez inne, liczba spotykanych ludzi i 
skracanie czasu kontaktu z nimi. Z niezwykł� szybko�ci� zmieniaj� si� nawet 
produkty, jakie mo�emy kupi� w supermarkecie, salonie samochodowym, domu 
towarowym. Wiele spotykanych tam dzisiaj produktów nie istniało jeszcze w 
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zeszłym roku, wiele innych zostanie zast�pionych przez nowe produkty w 
roku przyszłym. Nowo��, zmiana, tymczasowo�� i przyspieszenie — to 
znamiona naszej cywilizacji. 

Ta narastaj�ca lawina informacji i mo�liwo�ci wyboru nast�puje dzi�ki 
zdumiewaj�cemu post�powi technologicznemu. Główn� rol� odgrywa tu rozwój 
technologii zbierania, gromadzenia i wydobywania informacji oraz rozwój 
�rodków komunikacji. Pocz�tkowo owoce tego rozwoju zbierane były przez 
wielkie organizacje - agendy rz�dowe czy pot��ne korporacje. Na przykład 
Walter Wriston mógł zasadnie powiedzie� o korporacji Citicorp (jako jej 
prezes): „Zbudowali�my tak� �wiatow� baz� danych, dzi�ki której niemal�e 
ka�dy na �wiecie mo�e natychmiast dowiedzie� si� niemal�e wszystkiego"*. W 
miar� dalszego post�pu telekomunikacji i technologii komputerowej, ro�nie 
dost�p szeregowych obywateli do ogromnego zakresu wiedzy. Umo�liwiaj� to 
systemy ł�czno�ci kablowej i satelitarnej, do której mo�e w tej chwili zosta� 
podł�czony praktycznie ka�dy dom. 

Drug� główn� drog� jest komputer osobisty. Norman Macrae, wydawca 
brytyjskiego The Economist, przewidywał w roku 1972: 

Wygl�da wi�c na to, �e otwiera si� przed nami perspektywa 
wkroczenia w wiek, w którym ka�dy niedojda siedz�cy przy 
terminalu komputerowym w swoim biurze, laboratorium, bibliotece 
publicznej, a nawet własnym domu mo�e przekopa� 
niewyobra�alne góry informacji zawarte w komputerowych bazach 
danych, dysponuj�c mo�liwo�ciami obliczeniowymi tysi�ckrotnie 
przekraczaj�cymi to, co osi�galne było kiedykolwiek dla 
jakiegokolwiek mózgu ludzkiego, nie wył�czaj�c samego Einsteina. 
(Macrae, 1972). 

Cytuj� za The Information of Society. PBS-TV documentary, Marc Porat (producent). 
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Wybór niewybierania 

Rysunek 8.1. Nadmiar mo�liwo�ci mo�e uniemo�liwi� wybór. 

Ju� w dziesi�� lat pó�niej ameryka�ski Time obwie�cił nadej�cie 
prorokowanego przez Macrae'a wieku przyszło�ci, ogłaszaj�c komputer osobisty 
„Człowiekiem Roku". Wybór uzasadniono powszechno�ci�, z jak� indywidualni 
klienci zacz�li kupowa� małe komputery twierdz�c przy tym: „Ameryka, a w 
szerszej perspektywie cały �wiat, nigdy ju� nie b�d� takie jak przedtem". Wizja 
Normana Macrae'a jest realizowana obecnie. Miliony zwyczajnych niedojdów 
siedz� przed swoimi komputerami, dysponuj�c potencjałem informacji 
wystarczaj�cym do pogrzebania ka�dego Einsteina. 

W obronie u�wi�conych dróg na skróty 

Poniewa� technologie s� w stanie rozwija� si� znacznie szybciej, ni� my sami, 
nasze ograniczone mo�liwo�ci przetwarzania informacji stawa� si� b�d� coraz 
bardziej nieadekwatne w stosunku do ogromu zmian, wyborów i wyzwa� 
cechuj�cych współczesne �ycie. Coraz cz��ciej znajdowa� si� b�dziemy w 
poło�eniu ni�szych zwierz�t - z mocami umysłowymi nie wystarczaj�cymi do 
poradzenia sobie ze zło�ono�ci� i bogactwem otoczenia. Inaczej, ni� zwierz�ta, 
których moce poznawcze zawsze pozostawiały wiele do �yczenia, ludzie sami 
stworzyli własn� nieadekwatno��, konstruuj�c �wiat radykalnie bardziej 
skomplikowany ni� ten, który zastali. Niemniej jednak nasza ułomno�� jest 
identyczna, jak ułomno�� zwierz�t: podejmuj�c decyzje, rzadziej b�dziemy sobie 
mogli pozwoli� na przemy�lan� analiz� całej sytuacji, a cz��ciej zmuszeni 
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b�dziemy polega� na jej pojedynczych elementach jako wskazówkach. 
Dopóki owe pojedyncze wskazówki s� rzetelne, w ograniczaniu uwagi do 

jednego tylko sygnału i w mechanicznym reagowaniu na t� wyizolowan� 
informacj� nie ma niczego złego. Problem zaczyna si� dopiero wtedy, kiedy z 
jakiego� powodu te normalnie rzetelne wskazówki stan� si� niegodne zaufania i 
prowadzi� nas b�d� na manowce bł�dnych decyzji i szkodliwych działa�. Jak 
widzieli�my, jednym z takich powodów s� sztuczki niektórych zawodowych 
praktyków wpływu społecznego, �eruj�cych na naszej skłonno�ci do wybierania 
dróg na skróty. Je�eli naprawd� -jak wszystko na to wskazuje - przyszło�� niesie 
nam coraz cz�stsz� konieczno�� posługiwania si� drogami na skróty, to mo�emy 
by� pewni, �e i takie sztuczki b�d� pojawiały si� coraz cz��ciej. 

Jak mo�emy sobie poradzi� z tym przypuszczalnym atakiem na nasz system 
dróg na skróty? Osobi�cie doradzałbym nie tylko uniki i obron�, ale aktywny 
kontratak. Z jednym wszak�e zastrze�eniem - ci praktycy wpływu społecznego, 
którzy graj� fair i posługuj� si� automatyzmami dla ułatwienia nam decyzji, nie 
powinni by� traktowani jak wrogowie, a przeciwnie, jako sprzymierze�cy w 
tworzeniu sprawnych i gładko przebiegaj�cych kontaktów społecznych. 
Wła�ciwym celem naszej kontragresji powinny by� tylko te indywidua, które 
oszukuj�, fałszuj� i zniekształcaj� wskazówki, na których normalnie opieraj� si� 
nasze automatyczne decyzje. 

Pozwol� sobie zilustrowa� to przykładem dotycz�cym społecznego dowodu 
słuszno�ci, na którym zapewne najcz��ciej opieramy swoje ulubione przej�cia na 
skróty. O tym, co sami zrobimy, decydujemy cz�sto na podstawie obserwacji 
tego, co robi� inni. Z reguły jest to zachowanie sensowne, poniewa� to, co robi 
wi�kszo��, jest zwykle tym wła�nie, co czyni� nale�y. Reklama, która zgodnie z 
prawd� informuje, �e np. najwi�cej ludzi u�ywa okre�lonej marki pasty do 
z�bów, dostarcza nam tym samym warto�ciowego dowodu na wysok� jako�� tej 
pasty, a tak�e dowodów na du�� szans�, �e i nam spodoba si� ta wła�nie marka. 
Je�eli idziemy do sklepu po past�, to wygodnie nam b�dzie zadecydowa�, jak� 
mark� kupi� na podstawie jednej tylko, ale za to wiarygodnej informacji. Jest 
wielce prawdopodobne, �e strategia taka doprowadzi nas do trafnego wyboru, a 
je�eli nawet si� pomylimy, to nie b�dzie to wielka pomyłka. Posługiwanie si� 
tak� strategi� niew�tpliwie pozwoli nam zaoszcz�dzi� nieco energii umysłowej, 
dzi�ki czemu lepiej sobie poradzimy z reszt� naszego przeładowanego 
informacj� i wyborami otoczenia. Autor reklamy umo�liwiaj�cej nam posłu�enie 
si� tak� prost� a skuteczn� strategi� z pewno�ci� nie jest wi�c antagonist� - jest 
raczej partnerem i sojusznikiem. 

Cała sprawa ma si� jednak zgoła inaczej w wypadku reklamy, która usiłuje 
wykorzysta� nasz� skłonno�� do mechanicznego reagowania na jak�� 
sfingowana oznak� popularno�ci produktu. Na przykład w postaci serii 
wywiadów z zachwalaj�cymi dan� past� „zwyczajnymi lud�mi", granymi przez 
wynaj�tych aktorów. Poniewa� w takiej reklamie dowód popularno�ci został 
sfałszowany, reklama ta w istocie �eruje na naszej skłonno�ci do 
automatycznego zdawania si� na społeczne dowody słuszno�ci. W jednym z 
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poprzednich rozdziałów odradzałem kupowanie produktów reklamowanych za 
pomoc� takich sfałszowanych wypowiedzi „zwyczajnych" ludzi i radziłem 
wysyła� do producenta listy wyja�niaj�ce, dlaczego rezygnuje si� z kupowania 
jego produktów, namawiaj�ce go, aby zmienił agencj� reklamow�. Doradzałem 
te�, aby rozszerzy� tak� agresywn� postaw� na wszelkie sytuacje, w których kto� 
zawodowo nadu�ywa reguły dowodu społecznego czy innego narz�dzia wpływu 
społecznego. Powinni�my odmówi� ogl�dania programów telewizyjnych 
serwuj�cych nam �miech z puszki. Je�eli widzimy barmana, który rozpoczyna 
swój dy�ur od własnor�cznego okraszenia banknotami talerzyka na napiwki, my 
sami nie powinni�my mu napiwku zostawi�. Je�eli po wystaniu w kolejce do 
lokalu stwierdzimy po wej�ciu do �rodka, �e jest tam jeszcze wiele miejsc, a 
kolejka była tylko po to, by sprawi� fałszywe wra�enie du�ego popytu, 
powinni�my stamt�d wyj�� i powiedzie� o tym wszystkim tym, którzy jeszcze w 
kolejce stoj�. Krótko mówi�c, powinni�my by� gotowi na bojkot, gro�by, 
konfrontacj�, dłu�sz� tyrad� — staraj�c si� niemal w ka�dy sposób odpłaca� 
pi�knym za nadobne nieuczciwym praktykom wpływu społecznego. 

Cho� doradzam tego rodzaju kontratak, nie uwa�am siebie za osob� z natury 
wojownicz�, jestem bowiem w stanie nieustaj�cej wojny z wyzyskiwaczami. I 
wszyscy jeste�my w stanie takiej wojny. Warto jednak zauwa�y�, �e kieruj�cy 
wyzyskiwaczami motyw zysku nie jest naszym prawdziwym wrogiem. W ko�cu 
wszyscy d��ymy do zysku. Wrogiem godnym walki do upadłego jest jedynie 
tendencja wyzyskiwaczy do �erowania na naszej skłonno�ci do uproszcze�. 
Nawałnica nacieraj�cej na nas ka�dego dnia informacji wymaga, aby�my nadal 
mogli chodzi� drogami na skróty, aby�my mogli mechanicznie reagowa� na 
pojedyncze informacje - nie jest to �aden luksus, lecz konieczno��. Inaczej po 
prostu sobie z tym wszystkim nie poradzimy. I wła�nie dlatego ro�nie we mnie 
ochota na rewan�, gdy widz�, jak kto� �wiadomie i celowo nadu�ywa dla 
własnego zysku tych wszystkich reguł, o których była mowa w tej ksi��ce. 
Reguł, których skuteczne u�ywanie jest dla nas bardzo wa�ne. Je�eli wi�c 
działanie tych reguł jest podcinane ró�nymi sztuczkami wyzyskiwaczy, 
�eruj�cych na nich i na nas, doprowadzi to do tego, �e mniej reguł b�dziemy 
u�ywa� i gorzej b�dziemy sobie radzi� z codziennym nadmiarem informacji i 
decyzji. A na to nie mo�emy pozwoli� bez walki. Gra toczy si� o zbyt wysok� 
stawk�. 

PODSUMOWANIE 

• 	ycie współczesne ró�ni si� od dawniejszego. Wskutek ogromnego post�pu 
technologicznego mamy obecnie do czynienia z zalewem informacji, 
poszerzeniem liczby mo�liwo�ci i stoj�cych przed nami wyborów, z eksplozj� 
wiedzy. 

Musimy jako� przystosowywa� si� do tej lawiny zmian. Jeden z rodzajów 
przystosowania wi��e si� ze sposobem, w jaki podejmujemy codzienne decyzje. 
Cho� wszyscy pragn�liby�my w ka�dej sytuacji podejmowa� decyzje rozwa�ne i 
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przemy�lane, posta� i tempo współczesnego �ycia cz�sto uniemo�liwiaj� nam 
refleksj� i staranne rozwa�enie wszystkich „za" i „przeciw". Coraz cz��ciej 
zmuszeni jeste�my podejmowa� decyzje o uleganiu innym w zgoła odmienny 
sposób - „drogami na skróty", na podstawie jednej tylko, ale wa�nej i 
wiarygodnej informacji. Najpopularniejsze, najcz��ciej u�ywane wskazówki 
sygnalizuj�ce, �e bez namysłu mo�na powiedzie� „tak" i automatycznie komu� 
ulec, zostały przedstawione w tej ksi��ce. Wskazówki te wi��� si� z regułami 
wzajemno�ci, zaanga�owania i konsekwencji, wi��� si� te� z zachowaniem 
podobnych do nas osób, lubieniem i sympati� do innych oraz z poleceniami 
autorytetów i niedost�pno�ci� jakich� dóbr. 

• Poniewa� nasze �rodowisko jest coraz bardziej przeładowane informacjami i 
mo�liwo�ciami wyboru, oczekiwa� mo�na coraz cz�stszego podejmowania 
decyzji opartych na takich uproszczonych regułach. Coraz bardziej mog� wi�c 
liczy� na sukces ci zawodowi praktycy wpływu społecznego, którzy potrafi� 
odwoływa� si� w swych zabiegach do automatycznych wyzwalaczy uległo�ci. 
Odwołanie si� do takich wyzwalaczy nie oznacza jeszcze samo w sobie 
wykorzystywania innych. Z wykorzystywaniem mamy do czynienia wtedy, 
kiedy wyzwalacze takie zostaj� sztucznie sfabrykowane i sfałszowane przez 
praktyka wpływu. Fałszerstwom takim nale�y si� za wszelk� cen� 
przeciwstawia�, w innym bowiem razie nie b�dziemy ju� mogli z po�ytkiem dla 
siebie korzysta� z takich uproszczonych, a niezb�dnych we współczesnym 
�wiecie sposobów reagowania. 

PYTANIA 

Pytania na my�lenie 
1. Wybierz trzy dowolne narz�dzia wpływu społecznego opisane w tej 

ksi��ce. Poka�, jak ka�de z nich mo�e zosta� wykorzystane w taki sposób, który 
mo�na i którego nie mo�na nazwa� eksploatacj� innego człowieka. 

2. Opisz, w jaki sposób broniłby� si� przed ka�dym z tych trzech narz�dzi 
wpływu, gdyby zostało u�yte przeciw Tobie jako �rodek eksploatacji. 

3. Opisz trzy najwa�niejsze rzeczy, jakie dowiedziałe� si� z tej ksi��ki na 
temat procesów wywierania wpływu na ludzi. 
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