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Pr iming the intent ions of TV m e s s a g e s protagonis ts : 
Towards unders tanding the narrat ion 

Summary. Under the term 'intention' we unders tand the motives of 
actions whose background is constituted by the values considered im-
portant by the subject. In the experimental studies we conducted the 
intention was operationalized among others by means of such indicators 
as: definition of the protagonisfs direct goal or a choice from the list of 
deep motives and values underlying the foundations of his action. Be-
sides the analytical assessment of intention we also used the global 
indicator (the assessment of intentions on the axis of 'good' - 'evil'). 
Taking into consideration the special role played by intention in the 
narrat ion structure and in the process of unders tanding we attempted 
to answer the ąuestion of how the intention of the protagonist of the 
preceding narrat ion (of a TV message) influences the reception of the 
intentions of the protagonists of the message following it. Referring to 
theories and results of studies on the role of intention in the process of 
understanding narrat ion concerning the significance of the seąuence of 
exposing audiovisual stimuli and automation of mental processes we 
formulated several hypotheses that were verified by carrying out the 
designed experiment. The results we obtained do not allow an unambig-
uous interpretation. We confirmed most hypotheses but this was usually 
on the border of statistical significance. However, the results of the 
presented experiments undoubtedly are a source inspiring further stud
ies on the unusually subtle phenomenon, which is on the intention of 
a message. 

1. Elementy struktury narracji 

Narracja w naszych rozważaniach jest ujmowana jako rodzaj schematu 
poznawczego, który charakteryzuje się specyficznymi własnościami 
strukturalnymi i funkcjonalnymi. Stanowi on umysłową reprezentację 
opowiadania. U podstaw tego rodzaju tekstu leży względnie stała i upo
rządkowana struktura, złożona z kilku podstawowych elementów (Mand-
ler 1984). 
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Opowiadanie najczęściej rozpoczyna się od opisu scenerii (przestrze
ni), w ramach której przedstawiona jest główna postać (protagonista) 
i inni bohaterowie danej opowieści, a także czas, w jakim rozgrywają się 
wydarzenia. Cechą charakterystyczną scenerii wprowadzającej w opo
wiadanie jest to, że związki między zawartymi w niej informacjami nie 
opierają się na następstwie czasowym, co odróżniają od następującego 
dalej opisu wydarzeń. Rozwijająca się fabuła, akcja opowiadania {plot) 
zbudowana jest z jednego lub kilku epizodów. Nie jest istotne to, z ilu 
epizodów skonstruowana jest narracja, ale to, że w ramach każdego 
z nich można wyodrębnić pewne stałe elementy tworzące uporządkowa
ną strukturę. Epizod rozpoczyna się od zdarzenia inicjującego, z którym 
czasowo i przyczynowo związane są dalsze wydarzenia. Dla kierunku 
rozwoju akcji szczególnie istotne jest podjęte przez protagonistę dzia
łanie łączące się z wydarzeniami początkowymi. Niekiedy może to być 
jedynie prosta reakcja emocjonalna (tj. złość, strach), jednak częściej 
mamy do czynienia z bardziej złożonym zachowaniem. Pod wpływem 
wydarzenia inicjującego główna postać ustala cel swojego działania, 
a następnie szczegółowy plan, który ostatecznie ma doprowadzić ją do 
osiągnięcia zamierzonego celu. 

Narrację kończy rozwiązanie akcji - główny bohater osiąga zamierzo
ny cel lub ponosi porażkę. W rozwiązaniu można też wyodrębnić komen
tarz dotyczący opisanych wydarzeń. Niekiedy przedstawia się tu też 
dalsze następstwa akcji bądź pojawia się emfaza - na przykład w posta
ci stwierdzenia: „żyli długo i szczęśliwie". Każdy z wymienionych przez 
Mandler (1984) elementów struktury opowiadania jest w pewien sposób 
związany z pozostałymi. Sceneria wprowadzająca w narrację zawiera 
podstawowe informacje konieczne dla zrozumienia dalej przedstawio
nych wydarzeń. Z kolei każde wydarzenie jest przyczyną wystąpienia 
następnego wydarzenia, łącznie zaś tworzą one sekwencję czasową epi
zodów. Opisana struktura opowiadania jest reprezentowana w umyśle 
za pomocą schematu narracyjnego. 

Na gruncie filozofii, lingwistyki i psychologii odnajdujemy liczne 
propozycje rozumienia struktury narracji (por. Owczarek, Mitosek, Gra
jewski 2001; Rosner 1999; Sarbin 1986; Trzebiński 2002). Jest ona tak
że przedmiotem analiz podejmowanych przez filmoznawców (por. Przyli-
piak 1993). Wykorzystując dorobek współczesnej psychologii poznawczej, 
Branigan, jeden z prekursorów kognitywnej teorii filmu, zaproponował 
pojęcie schematu fabularnego, za pomocą którego wyjaśnia proces odbio
ru dzieła filmowego. Struktura schematu fabularnego w ujęciu Braniga-
na odpowiada strukturalnym koncepcjom narracji (Branigan 1992; Bra
nigan 1999; Ostaszewski 1999). Na użytek niniejszych badań przyjmu
jemy koncepcję schematu opowiadania zaproponowaną przez Mandler 
(1984), ponieważ dostrzegamy w niej wspólne elementy konstytutywne, 
które uwzględniają również inne ujęcia struktury narracji. 



TOROWANIE INTENCJI BOHATERÓW WIADOMOŚCI TELEWIZYJNYCH 167 

2. Intencja i cel bohatera jako centralne elementy opowiadania 

Jeśli przyjmiemy, że opowiadanie jest reprezentacją tego, co się komuś, 
gdzieś i kiedyś wydarzyło (Labov, Waletzky 1967), to - jak stwierdza 
Bokus (2001) - pojęcie opowiadania ściśle wiąże się z pojęciem zdarze
nia. Van Dijk (1985) wprost analizuje strukturę narracji z perspektywy 
ogólnej teorii działania. Podstawowe terminy stosowane przez autora dla 
opisu działania to: osoba, intencja oraz wywołanie zmiany stanu w kon
kretnym celu. Dodajmy, że sama zmiana stanu rzeczy jest tutaj nazywa
na „zdarzeniem". Jeśli jednak zdarzenie jest intencjonalnie wywołane 
przez osobę w określonym celu, wówczas mówimy o działaniu. Cechą 
charakterystyczną narracji jest pełny opis działania, czyli taki, który 
oprócz przedstawionych zachowań zawiera opis ich przyczyn zawartych 
w intencjach, pragnieniach i innych stanach psychicznych bohatera. Van 
Dijk zauważa także, że intencje i cele bohaterów stanowią specyficzny 
element struktury opowiadania, ponieważ mają charakter psychiczny, 
w odróżnieniu od takich elementów struktury narracji, jak czas, miejsce, 
komplikacja oraz rozwiązanie zdarzeń, które mają charakter fizyczny 
i są dostępne obserwacji. 

Narracja jako rodzaj schematu poznawczego pełni dwa podstawowe 
zadania: reprezentacji rzeczywistości oraz procedury wyjaśniania i inter
pretowania informacji o tej rzeczywistości (Trzebiński 2002). Obydwie 
te funkcje są ze sobą nierozerwalnie związane, bowiem w wyniku proce
su interpretowania danych napływających z otoczenia, osoba konstruuje 
reprezentację rzeczywistości, której dotyczą przetwarzane informacje. 
Zaktywizowanie schematu narracyjnego powoduje strukturalizację do
świadczeń człowieka w formie opowiadania, a więc w kategoriach ludz
kich intencji, celów i planów działania oraz ciągów wydarzeń, jakie mają 
miejsce na drodze ich realizacji (Bruner 1986; Sarbin 1986; Trzebiński 
2002). Schemat narracyjny służy więc do interpretowania odbieranych 
informacji jako określonych historii, zaś w celu zrozumienia przedsta
wionego w nim ciągu wydarzeń istotne znaczenie przypisuje się określe
niu celu i intencji bohatera opowiadania. Zwaan, Langston, Graesser 
(1995) twierdzą, że wydarzenia oraz intencjonalne i celowe działania 
bohaterów są centralnymi elementami w konstruowanej reprezentacji 
opowiadania. 

Najczęściej pojęcie „intencja" używa się zamiennie z określeniem celu, 
motywu działania lub potrzeb bohatera narracji bądź też rodzaju przeży
wanych przez niego emocji. Van Dijk (1985) stosuje termin „intencja" 
w odniesieniu do działania, które polega na intencjonalnej zmianie sta
nu rzeczy przez podmiot w określonym celu. Intencja i cel są podsta
wowymi charakterystykami działania. Zgodnie z ogólną teorią działania 
ma ono wyłącznie podmiotowy charakter, dlatego też zarówno intencja, 
jak i cel są aktami psychicznymi. Różnią się jednak pod względem funk-
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cji, jaką pełnią: o ile cel kieruje działaniami podmiotu ze względu na ich 
dalsze następstwa, o tyle intencja uprzedza i warunkuje podjęcie działa
nia, zanim jeszcze cel zostanie sformułowany. Intencję rozumiemy więc 
jako motywy działania, u podłoża których tkwią wartości uznawane 
przez podmiot za ważne. Przy takim ujęciu cel działania jest formułowa
ny ze względu na intencje podmiotu. 

3. Intencjonalność aktów mowy a intencja działania 

Zagadnienie intencji działania było wielokrotnie podejmowane na grun
cie filozofii w ramach analizy intencjonalności aktów świadomości (zob. 
np. Brentano 1874 - za: Chlewiński 1999; Twardowski 1965). Proble
mem tym zainteresowano się również pod wpływem analiz kompetencji 
komunikacyjnej, prowadzonych w ramach psycholingwistyki. Umiejęt
ność komunikowania się z innymi polega na zdolności do przekazywania 
własnych intencji i rozumienia intencji innych osób. Intencja mówiącego 
wyraża się w akcie mowy i razem z sądem współtworzy wypowiedź 
(Kurcz 2000). Termin „akt mowy" jako pierwszy zastosował Austin 
(1993/1952) do analizy zjawisk komunikacyjnych. Dalszą analizę inten
cjonalnego charakteru zachowań językowych podjął Searle (1987). Osoba 
mówiąca pragnie coś uczynić lub osiągnąć za pomocą aktów mowy. Sear
le nazywa je aktami illokucyjnymi, jako przykłady podając: stwierdza
nie, zapytywanie, rozkazywanie, obiecywanie. Autor odróżnia akty illo-
kucyjne od aktów perlokucyjnych, czyli następstw lub skutków, jakie 
dana wypowiedź wywarła na odbiorcy. Poza częścią illokucyjną i perlo-
kucyjną na wypowiedź składa się treść sądu (część lokucyjna). Warto 
zauważyć, że - z jednej strony - nie można wypowiedzieć zdania, które 
nie byłoby związane z jakimś aktem illokucyjnym, a z drugiej, że ta 
sama treść sądu, u podstaw której leży zdanie, może wiązać się z róż
nymi aktami illokucyjnymi, czyli z różnymi intencjami. Co zatem, 
z punktu widzenia odbiorcy komunikatu, jest wskaźnikiem intencji 
nadawcy wypowiedzi? Do środków wskazujących moc illokucyjną należą 
według Searla: porządek słów, akcent, charakter intonacji, interpunkcja, 
tryb czasownika. Rodzaj intencji można wskazać też w jednoznaczny 
sposób, posługując się czasownikiem perforamtywnym (proszę, obiecuję 
itp.), wtedy mamy do czynienia z tzw. bezpośrednimi aktami mowy. 
Jednak w rzeczywistych sytuacjach najczęściej kontekst wypowiedzi 
wskazuje na rodzaj intencji mówiącego. 

Cechę intencjonalności Searle odnosi nie tylko do zjawisk komunika
cyjnych, lecz także do innych czynności ludzkich. Z jednej strony, podob
nie jak w aktach mowy ta sama treść może wiązać się z różnymi rodza
jami intencji, tak też w działaniu dokładnie ten sam ruch, na przykład 
ramienia, może być częścią różnych czynności: tańca, sygnalizacji, ćwi-
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czeń gimnastycznych. Z drugiej strony to samo działanie może być reali
zowane na wiele różnych sposobów (Searle 1995). Ponadto w odniesieniu 
do każdego zachowania istnieje tzw. uprzywilejowany sposób jego opisu. 
Niezależnie od tego, czy jest to opis potoczny, czy naukowy, podany 
przez podmiot działający czy przez znającego jego intencje obserwatora, 
treści w nim zawarte są związane z intencją i celem danej czynności. 
Searle podkreśla, że to podmiot czynności najlepiej wie, co czyni. Wiedza 
ta nie musi jednak być uświadomiona, intencja i procesy ukierunkowu
jące działanie mogą mieć także charakter nieświadomy. 

Według Searla (1995) działanie ludzkie nie jest automatycznym re
agowaniem na zewnętrzną stymulację. Człowiek na ogół ma jakąś wie
dzę o swoim działaniu, zna jego cel, sens i strukturę. Jednak uświado
mienie sobie celu i treści działania może też mieć charakter wyłącznie 
potencjalny, wystarczy, że kierunek i przebieg działania jest wyznaczony 
stosunkiem osoby do otoczenia. Czynność ma intencjonalny charakter, 
gdyż zawarty jest w niej stosunek osoby do otoczenia. 

Interpretując rozważania Searla nad intencjonalnym charakterem 
ludzkich czynności, Bobryk (1992) podkreśla, że istotą działań podejmo
wanych przez człowieka jest fakt posiadania intencji i ukierunkowania 
na cel. Działanie zawsze polega na ustaleniu stosunku podmiotu do 
otaczającej go sytuacji, kontekstu sytuacyjnego, w którym działa, ukie
runkowaniu ku czemuś. Stąd chcąc zrozumieć ludzkie działanie, nie 
możemy ograniczyć się wyłącznie do zewnętrznej, obiektywnej ani też 
do wewnętrznej i subiektywnej perspektywy. Autor postuluje uwzględ
nienie obydwu tych aspektów, przy czym za istotniejszy dla ludzkiego 
działania uznaje jego cel niż zewnętrzne, poprzedzające go przyczyny. 
Poszukiwanie wyłącznie przyczyn sprawczych (tj. takich, które są ze
wnętrzne wobec danego zjawiska i poprzedzają je w czasie), charakte
rystyczne dla podejścia mechanistycznego, Bobryk uznaje za niewystar
czające do opisu ludzkiego zachowania. Swoją uwagę zwraca na przyczy
ny intencjonalne, które powodują działanie i nim kierują, tkwiąc imma-
nentnie w tym działaniu. 

4. Interpretacja intencji i celu kluczem do rozumienia narracji 
- dowody empiryczne 

Proces rozumienia, kierowany zaktywizowanym schematem narracyj
nym, w którym dominują relacje przyczynowo-skutkowe lub celowościo-
we, jest w dużej mierze uwarunkowany sposobem interpretacji intencji 
i celów bohaterów danego opowiadania. Tezę tę potwierdzają wyniki 
klasycznych już badań nad sposobem rozumienia i zapamiętywania 
zdarzeń społecznych. Analizując strukturę historii konstruowanych 
przez ludzi, m.in. Bartlett (1932) poszukiwał odpowiedzi na pytanie, jaki 
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rodzaj danych o zdarzeniu najbardziej wpływa na proces jego rozumie
nia. Zwracał przy tym szczególną uwagę na intencje bohaterów opowia
dania i związane z nimi charakterystyki czasu i przestrzeni wydarzeń 
oraz warunki początkowe, które wyznaczały intencje postaci. Ustalił, że 
jeśli badani różnili się pod względem rozumienia intencji, to w rezulta
cie ciąg tych samych zdarzeń również spostrzegali jako różne historie. 

Kategoria intencji jest elementem ukierunkowującym rozumienie 
wydarzeń i sterującym procesem konstruowania ich reprezentacji. Infor
macje o emocjach, motywach, potrzebach głównych bohaterów opowiada
nia mają też decydujący wpływ na zapamiętywanie ciągu wydarzeń. Na 
przykład przedstawienie celów działań bohaterów na początku opowia
dania powoduje, że ludzie lepiej je rozumieją i zapamiętują, niż w przy
padku, gdy informacja ta znajduje się na końcu historii (Owens, Bower, 
Black 1979; Lichtenstein, Brewer 1980). Podobny efekt uzyskali 
w swoich badaniach Abbott, Black, Smith (1985). Stwierdzili oni, że im 
wyraźniej określono związki między celami bohaterów a opisywanymi 
zdarzeniami, tym lepiej badani odtwarzali prezentowane im historie. 
Również rozpoznawanie pojedynczych zdań z uprzednio eksponowanego 
opisu zdarzeń następuje szybciej i trafniej, jeśli ich prezentacja jest 
poprzedzona przypomnieniem intencji bohaterów (Abbott, Black, Smith, 
1985). Najlepiej pamiętane z opowiadania są te informacje, które doty
czą głównego bohatera i celów, jakie nim kierują, a także epizody stano
wiące przeszkodę lub prowadzące do ich realizacji. Istotny jest jednak 
związek tych wydarzeń z główną intencją bohatera, a więc tworzenie 
przez nie spójnego wątku historii (Omanson 1982). Wyniki badań wska
zują także, że główne intencje bohaterów narracji są lepiej zapamięty
wane niż ich dążenia pośrednie, podporządkowane osiągnięciu głównego 
celu, a im bardziej dążenia te są oddalone od głównej intencji, tym 
większe trudności sprawia ich przypomnienie sobie (Black, Bower, 
1980). 

Abbott, Black i Smith (1985) potwierdzili tezę o ukierunkowaniu 
procesu rozumienia narracji przez sposób interpretacji intencji i celów 
jej głównego bohatera w eksperymencie, w którym zadaniem badanych 
było rozpoznawanie faktów należących do danej historii. Stwierdzili oni, 
że im bardziej fakty stanowiły oczywistą konsekwencję celu bohatera 
narracji, tym częściej fałszywie je rozpoznawano jako pochodzące z da
nego opowiadania. Znając cel bohatera, badani spontanicznie włączali 
do reprezentacji przedstawionej im uprzednio historii odpowiadające 
temu celowi fakty, które w rzeczywistości nie należały do prezentowane
go opowiadania. 

Wyniki uzyskane w przytoczonych badaniach potwierdzają hipotezę, 
zgodnie z którą intencja i główny cel bohatera opowiadania są elementa
mi sterującymi przebiegi procesu rozumienia narracji. Ponadto zawarte 
w opowiadaniu informacje odnoszące się do intencji bohatera narracji 
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tworzą złożoną, hierarchiczną strukturę, w ramach której możemy wy
odrębnić element nadrzędny (główna intencja, cel bohatera) oraz podpo
rządkowane mu cele pośrednie, które są realizowane poprzez odpowied
nie działania podejmowane przez bohatera. Intencje i cele działań wpi
sują się w strukturę narracji jako kategoria kluczowa, nadrzędna, której 
podporządkowane są pozostałe elementy struktury opowiadania. 

5. Torowanie intencji 

Proces interpretowania napływających informacji jest wyznaczony przez 
rodzaj schematu poznawczego zaktualizowanego w umyśle odbiorcy. 
Trzebiński (2002) zauważa, że ta sama historia może być różnie rozu
miana w zależności od tego, jaki schemat został zaktywizowany i kieru
je procesem rozumienia narracji. Jeśli odbieramy kilka następujących 
po sobie historii - a z taką sytuacją mamy bardzo często do czynienia 
na przykład podczas oglądania wiadomości prezentowanych w telewizyj
nych programach informacyjnych lub rozmów podczas rodzinnych kolacji 
- informacje poprzedzające wzbudzają w nas określone oczekiwania, 
które z kolei mogą wpływać na sposób interpretowania informacji nastę
pujących po nich. Zagadnienie to jest przedmiotem licznych analiz psy
chologicznych i medioznawczych, a także źródłem wielu sporów, polemik 
i zarzutów stawianych między innymi nadawcom telewizyjnym oskarża
nym o tendencyjne przekazywanie informacji poprzez manipulację kolej
nością ich emisji. Istnieje wiele dowodów empirycznych potwierdzają
cych wpływ wiadomości poprzedzających na treść i zakres odbioru 
wiadomości następnych. Przykładowo Wulff-Nienhuser (1987) twierdzi, 
że: „[...] punktem wyjścia [do analizy wiadomości telewizyjnych -
A. S. i P. F.] jest rozumienie programu informacyjnego jako «tekstu», 
który składa się z subtekstów. Zestawienie tych subtekstów następuje 
według określonej dramaturgii" (s. 112). Z kolei Wember (1976) podkreś
la znaczenie automatycznego stapiania się treści jednych ujęć sekwencji 
audiowizualnej z innymi. Określa on to zjawisko jako „efekt indukcji" 
i przypisuje mu podstawowe znaczenie między innymi w procesie rozu
mienia zawartości sekwencji przekazów telewizyjnych. 

Podzielając opinię o intencjonalnym charakterze działania człowieka, 
a także dostrzegając szczególną rolę intencji w strukturze narracji oraz 
w procesie rozumienia opowiadania, podjęliśmy próbę empirycznej anali
zy tego zjawiska. Interesuje nas zwłaszcza to, jak intencja bohatera 
narracji (wiadomości) poprzedzającej wpływa na odbiór intencji bohate
rów następujących po niej wiadomości. 

W przeprowadzonych przez nas badaniach posłużyliśmy się procedu
rami torowania stosowanymi w eksperymentach nad tzw. procesami 
automatycznymi (por. Bargh 1999). Zgodnie z definicją, automatyczne 
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zjawiska psychiczne pojawiają się natychmiast po wystąpieniu określo
nych warunków wyzwalających i przebiegają autonomicznie, pozbawia
jąc świadomość możliwości sterowania ich przebiegiem (Anderson 1992; 
Bargh 1989; 1996). Mogą one zachodzić bez względu na przedmiot kon
centracji uwagi, treść procesów myślowych, a nawet obecność świado
mych intencji i celów. W badaniach najczęściej stosuje się jedną z dwóch 
strategii torowania procesów automatycznych: przed- lub postświadomą. 
Zgodnie ze strategią torowania przedświadomego bodziec poprzedzający 
jest eksponowany w tzw. czasie suboptymalnym, czyli poniżej progu 
bodźca lub w takiej formie, która jednoznacznie uniemożliwia jego świa
dome przetwarzanie. Z kolei strategia torowania postświadomego prze
widuje taką prezentację bodźca poprzedzającego, że jest on poznawczo 
dostępny osobie badanej na poziomie świadomym. Nierzadko bodziec 
poprzedzający ma jednak strukturę na tyle złożoną, że wiele jego ele
mentów „wymyka się" uwadze odbiorcy, co z kolei czyni tę procedurę 
podobną do torowania przedświadomego. W konkretnych sytuacjach 
eksperymentalnych rozróżnienie typu torowania często staje się więc 
problematyczne. 

Badania nad automatycznymi procesami poznawczymi i emocjonalny
mi, a zwłaszcza eksperymenty prowadzone w ramach opracowanego 
przez Bargha (1990) modelu automatycznych procesów motywacyjnych, 
zainspirowały wiele nowych kierunków poszukiwań (zob. np. Jarymo
wicz 2001; Jarymowicz, Ohme 2002; Ohme, Jarymowicz, Reykowski 
2001). Rezultaty tych badań nie zawsze są jednoznaczne. W wielu eks
perymentach potwierdzono zjawisko asymilacji polegające na tym, że 
podprogowa prezentacja bodźców o określonym znaku afektywnym zmie
nia spostrzeganie bodźców, które - początkowo neutralne emocjonalnie 
- po torowaniu nabierają cech afektywnych bodźca poprzedzającego 
(Zajonc 1985). Są jednak również dowody, że w niektórych sytuacjach 
to zjawisko nie zachodzi (np. Murphy, Zajonc 1993) lub przebiega do
kładnie odwrotnie (np. Stefański 1998). Uważny przegląd wyników ba
dań nad procesami automatycznymi wskazuje również, że wiele z nich 
ilustruje jedynie wyraźne tendencje lub są akceptowane przy dość libe
ralnie ustawionym wskaźniku istotności statystycznej. Nie umniejsza to 
w niczym ich wartości merytorycznej, ale nakazuje ostrożność w zbyt 
daleko idącej ich interpretacji psychologicznej. 

6. Hipotezy badawcze 

Odwołując się do teorii i wyników badań nad rolą intencji w procesie 
rozumienia narracji dotyczących znaczenia kolejności ekspozycji bodźców 
audiowizualnych oraz automatyzacji procesów psychicznych, formułuje
my następujące hipotezy badawcze: 
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HI: Ocena intencji bohatera wiadomości testowej (następnej) będzie 
bardziej pozytywna, jeżeli bohater wiadomości torującej również będzie 
miał pozytywną intencję, oraz bardziej negatywna, gdy bohater wiado
mości torującej będzie miał negatywną intencję (postświadome torowa
nie znaku intencji). 

H2: Ocena intencji bohatera wiadomości testowej będzie wymagała 
mniej czasu, jeśli poprzedzająca ją wiadomość nie będzie z nią związana 
semantycznie, oraz będzie wymagała więcej czasu, gdy wiadomość toru
jąca będzie należała do tej samej kategorii, co wiadomość testowa. 

H3: Ocena intencji bohatera wiadomości testowej będzie w większym 
stopniu zgodna z intencją bohatera wiadomości torującej wówczas, gdy 
będzie ona miała charakter spontaniczny, a nie zreflektowany (większy 
wpływ przedświadomego niż postświadomego torowania znaku intencji). 

H4: Rodzaj motywów przypisywanych bohaterowi wiadomości torują
cej ukierunkuje wybór motywów przypisywanych bohaterowi wiadomości 
testowej (przedświadome torowanie oceny motywów bohatera narracji). 

H5: Opinia dotycząca sprawiedliwości wyroku wydanego wobec boha
tera wiadomości testowej będzie bardziej radykalna (w kierunku nega
tywnej), szybciej wyrażana i z większym stopniem pewności, jeśli boha
ter wiadomości torującej miał negatywną intencję, niż wtedy, gdy jego 
intencja była pozytywna. Ponadto przewidujemy silniejszy efekt, gdy 
wiadomość torująca nie będzie należała do tej samej kategorii co wiado
mość testowa (wzrost radykalizacji poglądów jako rezultat torowania 
znaku intencji i niezgodności semantycznej wiadomości). 

7. Plan eksperymentu 

7.1. Zmienne niezależne 

Telewizyjne wiadomości torujące, które w badaniach poprzedzały narra
cję testową, wyróżniono ze względu na dwa kryteria: 

1. Znak intencji głównego bohatera wiadomości: (a) bohaterowie 
dwóch wiadomości mieli pozytywne intencje; (b) bohaterowie dwóch 
pozostałych opowiadań mieli negatywne intencje działania. Oprócz intui
cyjnego zaklasyfikowania wiadomości do dwóch kategorii: z pozytywnym 
vs z negatywnym bohaterem przeprowadzono również analizę tej zmien
nej z udziałem niezależnych sędziów kompetentnych. 

2. Semantyczny związek wiadomości torującej z wiadomością testową: 
(a) w dwóch przypadkach wiadomości poprzedzające należały do tej 
samej kategorii wiadomości procesowych, podobnie jak narracja testowa; 
(b) kolejne dwie wiadomości nie były związane semantycznie z narracją 
testową. 
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Ze względu na wymienione kryteria wyróżniono cztery grupy osób 
badanych; w każdej grupie eksponowano jedną wiadomość torującą, 
a następnie narrację (wiadomość) testową, która - podobnie jak wiado
mości torujące - została zaprezentowana również sędziom kompetent
nym, którzy oceniali znak intencji jej bohatera (zob. paragraf 8, 
pkt. 8.1). 

7.2. Zmienne zależne 

1. Rodzaj (znak) intencji bohatera narracji testowej. Pomiar tej 
zmiennej przeprowadzono za pomocą dwóch pytań. Pierwszym, posta
wionym bezpośrednio po obejrzeniu przez osoby badane wiadomości 
testowej, było pytanie: „Jak sądzisz, czy intencja bohatera wiadomości 
była dobra czy zła?" Po serii szczegółowych pytań dotyczących różnych 
elementów narracji zawartych w wiadomości pytanie o znak intencji 
bohatera pojawiło się w tym samym brzmieniu w kwestionariuszu jesz
cze raz na pozycji 17. Odpowiedzi na pytanie 1 traktowano jako wyraz 
spontanicznie wyrażanej oceny intencji bohatera narracji, natomiast 
odpowiedzi na pytanie 17 były wskaźnikiem zreflektowanej oceny jego 
intencji. 

2. Czas oceny intencji bohatera wiadomości testowej, tj. czas udziela
nia odpowiedzi na pytanie 1 i 17. 

3. Rodzaj motywów przypisywanych bohaterowi wiadomości testowej. 
Zadaniem osób badanych było wybranie z listy obejmującej jedenaście 
motywów tego (lub tych), który najlepiej charakteryzuje bohatera narra
cji. Rejestrowano rodzaj wybranych z listy motywów. • 

4. Ocena sprawiedliwości wyroku wydanego wobec bohatera wiado
mości testowej w kategoriach: sprawiedliwy, za niski, za wysoki (pyta
nie 16). 

5. Czas oceny sprawiedliwości wyroku, tj. czas udzielania odpowiedzi 
na pytanie 16. 

7.3. Osoby badane 

W eksperymentach wzięło udział 87 studentów pierwszych lat psycholo
gii, pedagogiki i ekonomii KUL w Lublinie i Stalowej Woli (4 grupy po 
21-22 osoby; 63 kobiety i 24 mężczyzn) oraz 65 sędziów kompetentnych 
(51 kobiet i 14 mężczyzn), także studentów z tego samego środowiska. 
Wiek osób badanych wahał się w granicach 18-27 lat (M - 20,77) i sę
dziów kompetentnych - w granicach 19-32 lat (M = 21,74). 
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7.4. Materiał i aparatura badawcza 

W eksperymencie wykorzystano cztery wiadomości (newsy) torujące oraz 
jedną wiadomość testową, wyemitowane w telewizyjnych programach 
informacyjnych „Wiadomości" TVP 1 wiosną 2000 roku (czas trwania 
każdej wiadomości - ok. 1,5 minuty). 

Badania przeprowadzono za pomocą Multimedialnego Kwestionariu
sza Komputerowego (v. 2,0), który zawierał kolejno: (1) ekspozycję mate
riałów audiowizualnych, (2) instrukcje obsługi programu oraz (3) .pyta
nia dotyczące: (a) znaku intencji bohatera wiadomości testowej, (b) róż
nych elementów narracji tej wiadomości, (c) motywów działania bohate
ra opowiadania i (d) oceny sprawiedliwości wyroku wydanego wobec 
bohatera narracji testowej. Program rejestrował rodzaj i czas udziela
nych odpowiedzi. 

W badaniach wykorzystano komputery PC z kolorowym monitorem 
17" (600 x 800 pikseli) i kartą dźwiękową połączoną ze słuchawkami. 
Badania prowadzono w małych grupach w wynajętych, kilkustanowisko-
wych salach komputerowych. Kolejność wykonywanych zadań przez 
osoby badane została opisana w Kwestionariuszu. 

8. Wyniki badań 

8.1. Wstępna ocena intencji bohaterów wiadomości testowej 
i wiadomości torujących dokonana przez sędziów kompetentnych 

Po obejrzeniu jednej z czterech wiadomości torujących lub wiadomości 
testowej nie poprzedzonej żadną wiadomością torującą niezależni sędzio
wie kompetentni odpowiedzieli na pytanie dotyczące intencji bohatera 
(bohaterów) tej wiadomości. 

Na podstawie wyników analiz statystycznych danych zawartych na 
rys. 1 ustalono, że: 

1. Średnia ocena intencji bohatera wiadomości testowej dokonana 
przez sędziów kompetentnych potwierdza jej neutralność zarówno w sto
sunku do krańców 20-stopniowej skali (M = 11,63), jak i w stosunku do 
średnich ocen intencji bohaterów wiadomości torujących. Wiadomość 
testowa znajduje się pomiędzy wiadomościami 1 i 3 (negatywna ocena 
intencji bohaterów) a wiadomościami 2 i 4 (pozytywna ocena intencji 
bohaterów). 

2. Intuicyjna ocena intencji bohaterów wiadomości torujących została 
potwierdzona opinią sędziów kompetentnych. Różnica między oceną 
intencji bohaterów wiadomości 1 i 3 oraz 2 i 4 jest statystycznie istotna 
(ANOVA: F(l,38) = 55,19; p<0,001). 
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3. Pozytywne oceny intencji bohaterów charakteryzują się znacznie 
mniejszą wariancją niż oceny negatywne - S(3) = 29,77; p<0,001). Inny
mi słowy, sędziowie kompetentni w znacznie mniejszym stopniu zgadzali 
się ze sobą w ocenie intencji tzw. negatywnych bohaterów niż bohaterów 
pozytywnych. 

4. Na ocenę intencji bohaterów różnych wiadomości torujących sę
dziowie kompetentni potrzebowali mniej więcej tyle samo czasu, co 
oznacza, że znak intencji nie ma wpływu na czas jej oceny. 
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Rys. 1. Ocena intencji bohaterów wiadomości testowej i wiadomości torujących (1-4) 
przez sędziów kompetentnych na podstawie odpowiedzi na pytanie 1 

8.2. Wpływ wiadomości torujących na ocenę intencji 
bohatera wiadomości testowej (hipotezy 1-3) 

HI. Ocena intencji bohatera wiadomości testowej (następnej) będzie 
bardziej pozytywna, gdy bohater wiadomości torującej również będzie 
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miał pozytywną intencję, oraz bardziej negatywna, gdy bohater wiado
mości torującej będzie miał negatywną intencję (postświadome torowa
nie znaku intencji). 

Zgodnie z hipotezą HI oczekiwano bezpośredniego wpływu znaku 
intencji bohatera wiadomości torującej na ocenę ambiwalentnej intencji 
bohatera wiadomości testowej, i przy takim sformułowaniu nie została 
ona potwierdzona. Stwierdzono jedynie nieznaczną interakcję znaku 
intencji bohatera wiadomości poprzedzającej i stopnia zgodności seman
tycznej wiadomości torującej z wiadomością testową (F(83,l) = 3,10; 
p<0,082; zob. rys. 2). 
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Rys. 2. Ocena intencji bohatera wiadomości testowej jako wynik interakcji zgodności 
semantycznej wiadomości torującej i testowej oraz intencji bohatera wiadomości torującej; 
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tendencjom przedstawionym na rys. 2. Pierwsza tendencja jest zgodna 
z przewidywaniami zawartymi w hipotezie. Jeżeli jako punkt odniesie
nia przyjmiemy ocenę intencji bohatera wiadomości testowej nie poprze
dzonej żadną wiadomością torującą, to okaże się, że niezależnie od podo
bieństwa semantycznego wiadomości torującej i testowej negatywna 
ocena intencji bohaterów wiadomości poprzedzającej wpływa na obniże
nie poziomu oceny intencji bohatera wiadomości następnej. Również 
zgodnie z hipotezą osoby badane podwyższyły nieco ocenę intencji boha-
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tera wiadomości testowej po wcześniejszym obejrzeniu podobnej seman
tycznie wiadomości, której bohater miał wyraźnie pozytywną intencję. 
Szczególnie interesująca jest natomiast druga tendencja. Okazuje się, 
że jeżeli intencja bohatera wiadomości poprzedniej jest pozytywna, ale 
wiadomość ta nie należy tej samej kategorii, co wiadomość następna, 
wówczas intencja bohatera wiadomości następnej jest oceniana negatyw
nie. Zachodzi tutaj swego rodzaju efekt kontrastu. Torowana pozytywna 
intencja bohatera wiadomości poprzedniej powoduje negatywną ocenę 
intencji bohatera wiadomości następnej, ale pod warunkiem, że wiado
mości te należą do dwóch różnych kategorii. 

Drugim pytaniem dotyczącym oceny intencji bohatera wiadomości 
testowej było pytanie 17. Zostało ono postawione po serii pytań szczegó
łowych nawiązujących do różnych elementów narracji tej wiadomości. 
Analiza odpowiedzi osób badanych na pytanie 17 ujawniła podobne 
tendencje, jak w odniesieniu do pytania 1, choć wszystkie wyniki anali
zy wariancji również były nieistotne. 

H2. Ocena intencji bohatera wiadomości testowej będzie wymagała 
mniej czasu, jeśli poprzedzająca ją wiadomość nie będzie z nią związana 
semantycznie, oraz będzie wymagała więcej czasu, gdy wiadomość toru
jąca będzie należała do tej samej kategorii co wiadomość testowa. 

Wyniki analizy czasów udzielania odpowiedzi na pytania 1 i 17 doty
czące intencji bohatera wiadomości testowej ujawniły zgodną z hipotezą, 
choć nieistotną statystycznie tendencję. Wyraża się ona skróceniem 
czasu oceny intencji bohatera wiadomości testowej po uprzednim obe
jrzeniu wiadomości nie należącej do tej samej kategorii co wiadomość 
testowa, w porównaniu z sytuacją, gdy wiadomość poprzedzająca była 
semantycznie podobna do wiadomości testowej. Brak istotnych różnic 
najprawdopodobniej wynika ze stosunkowo wysokich wariancji czasów 
reakcji w zbiorach, co wyraźnie wskazuje na obecność niekontrolowa
nych czynników niezależnych mających wpływ na reakcje osób bada
nych. Ujawniona tendencja do pewnego stopnia potwierdza jednak prze
widywania dotyczące automatycznego przetwarzania informacji to
rującej. 

H3. Ocena intencji bohatera wiadomości testowej będzie w większym 
stopniu zgodna z intencją bohatera wiadomości torującej wówczas, gdy 
będzie ona miała charakter spontaniczny niż zreflektowany (większy 
wpływ przedświadomego niż postświadomego torowania znaku intencji: 
na podstawie różnic między odpowiedziami na pytania 1 i 17). 

Spontaniczna ocena intencji bohatera wiadomości testowej wyrażona 
odpowiedzią na pytanie 1 nie różniła się od zreflektowanej oceny jego 
intencji (pytanie 17) dokonanej po udzieleniu odpowiedzi na szczegółowe 
pytania dotyczące zawartości tej wiadomości. Nie stwierdzono również, 
aby wiadomości torujące w wyraźny sposób wpłynęły na podwyższenie 
lub obniżenie ocen intencji bohatera wiadomości testowej. 
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Analizując różnice między sposobami odpowiadania na pytania 1 i 17 
stwierdzono, że badani potrzebowali znacznie mniej czasu na udzielenie 
odpowiedzi na pytanie 17 niż 1 (por. tab. 1). Ponieważ ich odpowiedzi 
na oba pytania nie różniły się od siebie, można przypuszczać, że krótszy 
czas odpowiedzi na pytanie 17 oznacza, że po zreflektowaniu treści 
wiadomości testowej badani mieli już znacznie mniej wątpliwości co do 
trafności swojej oceny intencji bohatera tej wiadomości. 

Tab. 1. Różnice między czasami odpowiedzi na pytanie 1 i 17 w grupach eksperymentalnych 
(test t-Studenta dla prób zależnych) 

Wiadomość testowa 

Nie poprzedzona inną wiadomością 

f 

2,46 

df 

21 

P< 

0,023 

Poprzedzona wiadomością: 

- niezgodną-negatywną (torująca 1) 
- niezgodną-pozytywną (torująca 2) 
- zgodną-negatywną (torująca 3) 
- zgodną-pozytywną (torująca 4) 

3,59 
4,91 
2,63 
5,26 

21 
20 
21 
21 

0,002 
0,001 
0,016 
0,001 

Podsumowując wyniki analizy wpływu wiadomości torujących na 
ocenę intencji bohatera wiadomości testowej można przyjąć, że: 

1. Znak intencji bohatera wiadomości poprzedzającej jest czynnikiem, 
który ukierunkowuje ocenę intencji bohatera następnej wiadomości, choć 
wpływ ten nie jest jednoznaczny. Pozytywna intencja bohatera wiado
mości torującej, należącej do innej kategorii niż wiadomość testowa, 
wywołuje radykalne obniżenie oceny ambiwalentnej intencji bohatera 
wiadomości następnej (efekt kontrastu). 

2. Czas oceny intencji bohatera wiadomości testowej po wcześniej
szym obejrzeniu wiadomości nie należącej do tej samej kategorii jest 
nieco krótszy niż po obejrzeniu wiadomości torującej zgodnej semantycz
nie z wiadomością testową. Wynik ten można traktować jako efekt auto
matycznego przetwarzania informacji. 

3. Przypomnienie sobie szczegółów okoliczności wydarzenia, w które 
zaangażowany jest bohater wiadomości testowej, nie wpływa na zmianę 
uprzednio spontanicznie dokonanej oceny jego intencji, a jedynie powo
duje skrócenie się czasu potrzebnego na ponowne wyrażenie tej oceny. 
Można przypuszczać, że ocena intencji drugiej osoby jest niezależna od 
poziomu przetworzenia szczegółowych informacji dotyczących przebiegu 
wydarzenia, w które ta osoba była uwikłana. 
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8.3. Szczegółowe motywy postępowania bohaterów wiadomości testowej 
i wiadomości torujących 

H4. Rodzaj motywów przypisywanych bohaterowi wiadomości torującej 
ukierunkuje wybór motywów przypisywanych bohaterowi wiadomości 
testowej (przedświadome torowanie oceny motywów bohatera narracji). 

Tab. 2. Procent sędziów kompetentnych przypisujących określony motyw postępowania 
bohaterowi wiadomości testowej i bohaterom wiadomości torujących 

Motywacja 

Wiadomość 

testowa negatywna 
nie 

związana 

torująca 

pozytywna 
nie 

związana 

negatywna 
związana 

pozytywna 
związana 

Pozytywna 

Poczucie sprawiedliwości 
Chęć obrony wartości 
Właściwe rozeznanie sytuacji 
Poczucie odpowiedzialności 

77,27% 
77,27% 
40,91% 
54,55% 

0,00% 
0,00% 

25,00% 
0,00% 

18,18% 
45,45% 
72,73% 
90,91% 

20,00% 
50,00% 

0,00% 
20,00% 

100,00% 
80,00% 
60,00% 
70,00% 

Negatywna 

Wzburzenie 
Poczucie wyższości 
Chciwość 
Gniew 
Chęć zemsty 
Tchórzostwo 
Nienawiść 

86,36% 
22,73% 

4,55% 
72,73% 
18,18% 
9,09% 

18,18% 

0,00% 
41,67% 
66,67% 

0,00% 
16,67% 
8,33% 
0,00% 

0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 

40,00% 
60,00% 
10,00% 
60,00% 
10,00% 
40,00% 
50,00% 

90,00% 
0,00% 
0,00% 

90,00% 
20,00% 

0,00% 
40,00% 

Zdaniem sędziów kompetentnych, którzy obejrzeli wiadomość testową 
nie poprzedzoną żadna inną wiadomością, głównym motywem działania 
jej bohatera było wzburzenie. Zwrócili oni również uwagę na takie powo
dy jego postępowania, jak poczucie sprawiedliwości, chęć obrony wartoś
ci oraz gniew. Najwięcej wątpliwości sędziowie mieli w odniesieniu do 
dwóch pozytywnych motywów, tj. właściwego rozeznania sytuacji (roz
tropności) oraz poczucia odpowiedzialności. Niezależni sędziowie oceniali 
również oddzielnie wszystkie wiadomości torujące i stwierdzili, że wy
raźnie różnią się one od siebie pod względem motywów działania ich bo
haterów (zob. tab. 2). 

Zgodnie z hipotezą H4 oczekiwano, że jeżeli osoba badana najpierw 
obejrzy na przykład wiadomość torującą 1, której bohater kierował się 
przede wszystkim chciwością, a następnie wiadomość, w której chciwość 
nie była znaczącym motywem działania jej bohatera, to mimo wszystko 
ten motyw przypisze bohaterowi następnej wiadomości w stopniu więk
szym niż przypisałaby mu, gdyby nie oglądała poprzedniej wiadomości. 
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Innymi słowy, jeżeli tylko 4,55% sędziów kompetentnych uznało, że 
chciwość jest motywem działania bohatera wiadomości testowej, 
a 66,67%, że odnosi się do bohatera pierwszej wiadomości torującej, to 
można przypuszczać, że po obejrzeniu tej wiadomości torującej wzrośnie 
procent osób skłonnych uważać, że bohater wiadomości testowej kiero
wał się w swoim postępowaniu chciwością. 

Szczegółowe motywy postępowania bohaterów wiadomości torujących 
różniły się od siebie i od motywów postępowania bohatera wiadomości 
testowej, a mimo to wiadomości poprzedzające w znaczący sposób nie 
wpłynęły na ocenę któregokolwiek z motywów bohatera wiadomości 
testowej. Stwierdzono tylko jedną statystycznie istotną modyfikację 
w ocenie nienawiści jako motywu działania bohatera wiadomości testo
wej po wcześniejszym obejrzeniu drugiej wiadomości torującej. Wiado
mość ta należała do kategorii nie związanej semantycznie z wiadomością 
testową, a jej bohaterka miała wyraźnie pozytywną intencję działania. 
Po wcześniejszym obejrzeniu tej wiadomości osoby badane znacznie 
częściej uważały, że bohater wiadomości testowej działał pod wpływem 
nienawiści (£(41) = 2,12; jp<0,04). 

Pomimo braku podstaw do jednoznacznego potwierdzenia przewidy
wań wynikających z hipotezy H4, dokładnie przeanalizowano zależności 
pomiędzy danymi uzyskanymi od sędziów kompetentnych oraz osób 
badanych w eksperymentach. Podstawę tych analiz stanowią wykresy 
na rys. 3-6. Za ogólną zasadę przyjęto sprawdzenie, czy dominujące 
motywy bohaterów wiadomości torujących w jakikolwiek systematyczny 
sposób wpłynęły na ocenę motywów bohatera wiadomości testowej. 
Strzałki z czarnymi grotami oznaczają kierunek modyfikacji oceny moty
wów działania bohatera wiadomości testowej pod wpływem najważniej
szych motywów działania bohaterów wiadomości torujących, a z białymi 
grotami odnoszą się do mniej znaczących motywów działania bohaterów 
wiadomości torujących. Umieszczony obok strzałki znak „+" określa 
tendencję zgodną z hipotezą H4, znak „=" jest wskaźnikiem braku wpły
wu wiadomości torującej na wiadomość testową, znak „-" określa ten
dencję przeciwną w stosunku do przewidywań zawartych w hipotezie 
H4. Wszystkie wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz należy 
traktować z dużą ostrożnością. 

Najważniejsze trzy motywy postępowania bohatera wiadomości toru
jącej 1 to w kolejności: chciwość, poczucie wyższości i właściwe rozezna
nie sytuacji (por. tab. 3). Intencje bohatera tej wiadomości oceniano jako 
negatywne, a cały przekaz należał do innej kategorii niż wiadomość 
testowa. Zarówno „chciwość", jak i „poczucie wyższości" były rzadziej 
przypisywane bohaterowi wiadomości testowej niż torującej, natomiast 
więcej osób wskazało na „właściwe rozeznanie sytuacji" jako ważniejszy 
motyw postępowania bohatera wiadomości testowej niż torującej. Z da
nych przedstawionych na rys. 3 wynika, że w odniesieniu do wszystkich 
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wymienionych motywów wystąpiła stała tendencja zgodna z hipotezą 
H4. Po obejrzeniu wiadomości torującej osoby badane uznały, że bohater 
wiadomości testowej w większym stopniu kierował się chciwością i po
czuciem wyższości oraz w mniejszym stopniu właściwym rozeznaniem 
sytuacji, niż sądziły osoby, które nie oglądały wiadomości torującej. 

100 -

Rys. 3. Motywy przypisywane bohaterowi wiadomości testowej nie poprzedzonej 
żadną inną wiadomością, torującej 1 (negatywnej, nie związanej semantycznie), 

oraz testowej poprzedzonej wiadomością torującą 

Druga wiadomość torująca również należała do innej kategorii niż 
wiadomość testowa, zaś intencje jej bohaterki oceniono jako pozytywne. 
Obejrzenie tej wiadomości spowodowało, że osoby badane oceniły inten
cje bohatera wiadomości testowej jako znacznie bardziej negatywne, niż 
stwierdzili to niezależni sędziowie kompetentni (por. rys. 2). Szczegóło
wa analiza motywów działania bohatera wiadomości testowej poprzedzo
nej i nie poprzedzonej wiadomością torującą wyraźnie potwierdziła zja
wisko kontrastu, zasygnalizowane już wcześniej w odniesieniu do tej 
wiadomości (zob. rys. 4). Zgodnie z opinią sędziów kompetentnych boha
terka wiadomości torującej kierowała się następującymi motywami: 
poczuciem odpowiedzialności, właściwym rozeznaniem sytuacji, chęcią 
obrony wartości i poczuciem sprawiedliwości. Sędziowie nie przypisali 
jej ani jednego spośród negatywnych motywów. 
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Rys. 4. Motywy przypisywane bohaterowi wiadomości testowej nie poprzedzonej 
żadną inną wiadomością, torującej 2 (pozytywnej, nie związanej semantycznie), 

oraz testowej poprzedzonej wiadomością torującą 

W odniesieniu do niemal wszystkich wziętych pod uwagę w badaniu 
motywów stwierdzono stałą tendencję, choć była ona przeciwna w sto
sunku do przewidywań wynikających z hipotezy H4. Najkrócej można 
ją opisać następująco: jeżeli jakiś motyw był częściej przypisywany bo
haterowi wiadomości torującej niż testowej, wówczas po obejrzeniu wia
domości torującej osoby badane uważały, że bohater następnej wiado
mości w jeszcze mniejszym stopniu kierował się tym motywem, niż 
stwierdzali to sędziowie kompetentni. Ponieważ bohaterka wiadomości 
torującej w większym stopniu kierowała się poczuciem odpowiedzialności 
niż bohater wiadomości testowej, to zestawienie tych dwóch wiadomości 
razem spowodowało, że bohaterowi wiadomości testowej rzadziej przypi
sywano ten motyw. Podobny efekt wystąpił w odniesieniu do motywu 
właściwego rozeznania sytuacji. Jeśli z kolei jakiś motyw był rzadziej 
przypisywany bohaterowi wiadomości torującej niż testowej, wtedy po 
obejrzeniu wiadomości torującej osoby badane uważały, że bohater na
stępnej wiadomości w większym stopniu kierował się tym motywem, niż 
stwierdzali to sędziowie kompetentni. Ponieważ bohaterka wiadomości 
torującej nie kierowała się żadnym z negatywnych motywów, dlatego -
na zasadzie kontrastu - bohater wiadomości testowej okazał się w więk
szym stopniu motywowany negatywnie niż wówczas, gdy ocena jego 
intencji nie była poprzedzona oglądaniem analizowanej wiadomości 
torującej. 
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Rys. 5. Motywy przypisywane bohaterowi wiadomości testowej nie poprzedzonej 
żadną inną wiadomością, torującej 3 (negatywnej, związanej semantycznie), 

oraz testowej poprzedzonej wiadomością torującą 

Trzecia wiadomość torująca należała do tej samej kategorii wiado
mości procesowych co wiadomość testowa, a intencje jej bohaterów sę
dziowie kompetentni ocenili jako negatywne. Wśród szczegółowych moty
wów zwracano uwagę głównie na: gniew i poczucie wyższości oraz nie
nawiść i chęć obrony wartości1. Stosunkowo często wymieniano także 
wzburzenie i tchórzostwo. Wyniki analizy wpływu wiadomości torującej 
na ocenę motywacji bohatera wiadomości testowej okazały się mniej 
jednoznaczne niż w odniesieniu do dwóch poprzednich wiadomości toru
jących (zob. rys. 5). Brak statystycznie istotnych różnic w połączeniu 
z trudnością w ustaleniu względnie stałych tendencji uniemożliwiają 
wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. 

Ostatnia z wiadomości torujących również należała do kategorii pro
cesowych, ale intencje jej bohatera oceniono jako pozytywne. Biorąc pod 

1 Nawiasem mówiąc, motyw obrony wartości, wskazany przez sędziów kompetent
nych w odniesieniu do bohaterów analizowanej wiadomości torującej, można rozumieć 
w dwojaki sposób. Bohaterami wiadomości byli dwaj sataniści, którzy podczas rytual
nej czarnej mszy zamordowali dwoje nastolatków. Tak silna determinacja do działa
nia w imię zła w jakimś sensie może być uznana za wyraz chęci obrony wartości, 
choć w tym przypadku należałoby raczej chyba mówić o chęci obrony antywartości. 
Problem wynika stąd, że termin „wartość" może być rozumiany w znaczeniu czegoś 
ważnego, czegoś, co silnie aktywizuje (niezależnie od jego moralnej kwalifikacji), lub 
też jako coś moralnie wartościowego (prawda, dobro, piękno i ich pochodne). 
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uwagę dominujące motywy postępowania tego bohatera warto zauważyć, 
że są one bardzo podobne do motywów przypisywanych bohaterowi wia
domości testowej (por. tab. 3). Szczególnie interesujące jest jednak to, 
że zarówno w odniesieniu do większości dominujących motywów, jak 
i innych motywów ponownie wystąpiło zasygnalizowane już wcześniej 
zjawisko kontrastu: wyższej ocenie jakiegoś motywu postępowania boha
tera wiadomości torującej towarzyszyła niższa ocena tego motywu u bo
hatera wiadomości testowej i vice uersa (zob. rys. 6). Podobnie jak w od
niesieniu do drugiej wiadomości torującej, również i w tym przypadku 
zjawisko jest niezależne od tego, czy brane pod uwagę motywy mają 
pozytywną czy negatywną konotację. Czynnikiem, który łączy te dwie 
wiadomości torujące, jest wyraźnie pozytywna ocena intencji ich bohate
rów. 

100 -

Rys. 6. Motywy przypisywane bohaterowi wiadomości testowej nie poprzedzonej 
żadną inną wiadomością, torującej 4 (pozytywnej, związanej semantycznie) 

oraz testowej poprzedzonej wiadomością torującą 

8.4. Opinie dotyczące sprawiedl iwości wyroku 

H5. Opinia na temat sprawiedliwości wyroku wydanego wobec bohatera 
wiadomości testowej będzie bardziej radykalna (w kierunku negatyw
nej), szybciej wyrażana i z większym stopniem pewności wtedy, gdy 
bohater wiadomości torującej ma negatywną intencję, niż wtedy, gdy 
jego intencja jest pozytywna. Ponadto przewidujemy silniejszy efekt, 
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jeśli wiadomość torująca nie będzie należała do tej samej kategorii, co 
wiadomość testowa (wzrost radykalizacji poglądów jako rezultat torowa
nia znaku intencji i niezgodności semantycznej wiadomości). 

Zgodnie z przewidywaniami zawartymi w hipotezie H5 oczekiwano, 
że zaktywizowanie negatywnej oceny intencji bohatera wiadomości po
przedzającej spowoduje radykalizację poglądów na temat wysokości kary 
wymierzonej oskarżonemu w wiadomości następnej. Logika tego przewi
dywania jest zgodna zklasycznym modelem torowania postświadomego: 
specyficzny bodziec torujący —> bodziec neutralny —> reakcja na bodziec 
neutralny „zabarwiona" specyfiką bodźca torującego. Z punktu widzenia 
metody zastosowanej w prezentowanych badaniach oznaczałoby to, że 
osoby badane, które obejrzały pierwszą lub trzecią wiadomość torującą, 
powinny w większym stopniu wyrazić swoją dezaprobatę w odniesieniu 
do wyroku wydanego wobec bohatera wiadomości testowej niż osoby 
torowane pozytywnie. Analiza wyników ujawniła przeciwne zjawisko. 
Bardziej radykalni okazali się nie ci, którzy oglądali wiadomości nie 
z negatywnymi, ale z pozytywnymi bohaterami, a zwłaszcza te osoby, 
które obejrzały historię pozytywnej bohaterki w wiadomości nie należą
cej do tej samej kategorii co wiadomość testowa (zob. rys. 7). W kontek
ście pozytywnej intencji bohaterki wiadomości torującej nie tylko ambi
walentna intencja bohatera wiadomości testowej została oceniona jako 
bardziej negatywna (por. rys. 2), lecz również został zakwestionowany 
wydany wobec niego wyrok - jako zbyt niski. 

Potwierdziła się natomiast ta część hipotezy H5, która odnosiła się 
do długości czasu oceniania sprawiedliwości wydanego wyroku oraz 
subiektywnego przekonania co do trafności tej oceny. Po obejrzeniu 
wiadomości z bohaterami o negatywnych intencjach osoby badane szyb
ciej odpowiadały na pytanie dotyczące sprawiedliwości wyroku niż po 
wiadomościach z pozytywnymi bohaterami CF(1,75) = 7,48; p<0,008). 
Szczególnie dużo czasu na ocenę wyroku potrzebowały osoby „torowane" 
drugą wiadomością (wiadomości torujące: 1 vs 2: £(41) = -2,86; p<0,007; 
3 vs 2: £(41) = -3,24; p<0,002). Wiadomości torujące z bohaterami nega
tywnymi (1 i 3) wpłynęły nie tylko na skrócenie czasu wydawania oceny 
wobec wyroku w porównaniu z czasem wydania oceny po obejrzeniu 
wiadomości 2, lecz także w stosunku do wiadomości testowej nie poprze
dzonej wiadomością torującą (wiadomość torująca 1 vs bez torowania: 
£(42) = -3,38; p<0,002; wiadomość torująca 3 vs bez torowania: £(42) = 
-3,86; p<0,001). Również - zgodnie z hipotezą H5 - nieco bardziej prze
konane o trafności swojej oceny były osoby, które obejrzały wiadomości 
torujące z bohaterami negatywnymi niż pozytywnymi (F(l,75) = 3,20; 
p<0,078). 

Warto jeszcze zwrócić uwagę na podobną we wszystkich grupach 
badanych tendencję dotyczącą różnicy między czasami ich udzielania 
CF(2,75) = 2,74; p<0,071) (zob. rys. 8). 
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Rys. 7. Procent osób oceniających sprawiedliwość wyroku wydanego 
wobec bohatera wiadomości testowej w grupie sędziów kompetentnych (bez torowania) 

oraz w czterech grupach, w których wiadomość testowa została poprzedzona inną wiadomością 
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Rys. 8. Czas udzielania odpowiedzi na pytanie o ocenę sprawiedliwości wyroku 
wydanego wobec bohatera wiadomości testowej 
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Najszybciej osoby badane uznawały, że wyrok wydany wobec bohate
ra wiadomości testowej jest sprawiedliwy, a najdłużej zastanawiały się 
nad odpowiedzią sugerującą, że jest za wysoki (£(56) = -2,26; p<0,028). 
Nawiasem mówiąc, za pierwszą odpowiedzią optowało najwięcej osób 
badanych, a za trzecią najmniej (por. rys. 7). 

9. Dyskusja wyników 

Ogólna ocena znaku intencji przeprowadzona przez sędziów kompetent
nych wskazuje na sposób, w jaki oceniamy motywy działania innych 
ludzi. Jesteśmy znacznie bardziej zgodni przede wszystkim co do tego, 
czy intencje czyjegoś zachowania są pozytywne, niż odnośnie do tego, 
czy są negatywne. W przypadku ewidentnie negatywnych działań (mor
derstwo, malwersacje finansowe) nasze oceny intencji tych zachowań są 
zdecydowanie bardziej zróżnicowane niż w przypadku działań ewiden
tnie pozytywnych (obrona wartości, życia, walka o sprawiedliwość). 

W świetle otrzymanych wyników można stwierdzić, że ocena intencji 
bohatera opowiadania filmowego zależy od rodzaju historii, jaka po
przedza jego prezentację. Zgodnie z postawioną hipotezą negatywna 
intencja bohaterów wiadomości torującej nieco obniża poziom oceny 
intencji bohatera wiadomości testowej, zaś po obejrzeniu wiadomości 
podobnej semantycznie, której bohater miał wyraźnie pozytywną inten
cję, podwyższano ocenę intencji bohatera następnej wiadomości. Naj
większy jednak wpływ na ocenę intencji bohatera wiadomości testowej 
miała wiadomość nie związana z nią semantycznie, prezentująca boha
terkę o pozytywnych intencjach. W tym przypadku wystąpił efekt kon
trastu, tzn. nastąpiło wyraźne obniżenie oceny intencji bohatera wiado
mości następnej. 

Analizując czas potrzebny do dokonania oceny intencji bohatera wia
domości testowej, stwierdzono, że po wcześniejszym zapoznaniu się 
z wiadomością nie należącą do tej samej kategorii jest on nieco krótszy 
niż po obejrzeniu wiadomości torującej zgodnej semantycznie z wiado
mością testową. Uzyskany wynik można traktować jako nieznaczny 
efekt automatycznego przetwarzania informacji. Ponadto ustalono, że 
ocena intencji drugiej osoby jest niezależna od poziomu przetworzenia 
szczegółowych informacji dotyczących przebiegu wydarzenia, w które ta 
osoba była uwikłana. 

Hipoteza mówiąca o przedświadomym torowaniu oceny motywów 
bohatera narracji została częściowo potwierdzona. Osoby badane po 
obejrzeniu wiadomości torującej nie związanej semantycznie, prezentują
cej bohatera o negatywnych intencjach, częściej przypisywały bohaterowi 
następnej wiadomości motywy, które uznawano za ważne dla bohatera 
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poprzedniej wiadomości. W odwrotny sposób motywy przypisywane bo
haterom o pozytywnych intencjach ukierunkowały wybór powodów dzia
łania bohatera wiadomości testowej - wystąpił tu efekt kontrastu. 

W odniesieniu do oceny sprawiedliwości wyroku wydanego wobec 
bohatera wiadomości testowej nie potwierdziła się hipoteza mówiąca 
o radykalizacji poglądów po obejrzeniu wiadomości prezentujących nega
tywnych bohaterów. Wystąpił tu jedynie wspomniany efekt kontrastu 
- po obejrzeniu pozytywnej wiadomości torującej nie związanej seman
tycznie. Warto też zwrócić uwagę na sposób, w jaki oceniamy sprawied
liwość wyroku: najczęściej szybko uznajemy, że jest on sprawiedliwy, 
niezależnie od rodzaju wiadomości poprzedzającej. 

Podsumowując uzyskane wyniki należy podkreślić, że spośród czte
rech wiadomości torujących zastosowanych w eksperymencie największy 
wpływ miała historia należąca do odrębnej kategorii niż wiadomość 
testowa i przedstawiająca bohatera o pozytywnych intencjach. Zarówno 
w ogólnej ocenie intencji, jak i przy wyborze motywów działania boha
tera oraz w ocenie sprawiedliwości wyroku wydanego wobec niego wy
stąpił efekt kontrastu. Mając w pamięci obraz osoby o pozytywnych 
intencjach działania, jesteśmy skłonni bardziej krytycznie oceniać boha
tera o ambiwalentnych intencjach, prezentowanego w następnym opo
wiadaniu. Osoby badane, wybierając motywy działania bohatera narracji 
testowej, rzadziej przypisywały mu te, które często stosowano do opisu 
omawianej wiadomości torującej, i odwrotnie - częściej przypisywały mu 
te motywy, za pomocą których rzadziej charakteryzowano bohatera 
wiadomości torującej. Najwyraźniej efekt kontrastu wystąpił przy ocenie 
sprawiedliwości wyroku. Największą radykalizację poglądów (w kierun
ku negatywnym) można było zauważyć u osób oglądających pozytywną 
wiadomość torującą, która należała do odrębnej kategorii. Omawiane 
zjawisko „kontrastu" stanowi efekt interakcji dwóch zmiennych. Obecnie 
trudno jednak rozstrzygnąć, w jaki sposób należy je interpretować. Czy 
decydujący jest tu pozytywny znak intencji, czy też to, że narracja toru
jąca należała do innej kategorii niż wiadomość testowa? W tym ostatnim 
przypadku byłby to argument za hipotezą o automatycznym sposobie 
oceny intencji. 

W świetle otrzymanych wyników można zastanowić się, czy zastoso
wane w badaniach wskaźniki są dostatecznie wrażliwymi miarami tak 
subtelnego zjawiska, jakim jest intencja działania. Warto jednak rozpa
trzyć możliwości zastosowania w dalszych badaniach szerszego opisu 
motywów i wartości leżących u podstaw różnego rodzaju intencji. Ocena 
intencji, dokonywana przez osoby badane w formie deklaratywnej, może 
zostać uzupełniona o zadanie podjęcia przez osoby badane pewnych 
decyzji czy działań wobec bohatera narracji, które byłyby konsekwencją 
sposobu rozumienia jego intencji. Pytanie dotyczące sprawiedliwości 
wyroku było jednym z tego typu zadań. 
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