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WHERE ONE CAN TURN TO FOR ADVICE ON HOW TO WRITE A GOOD REVIEW?  
THE SELF-PRESENTATIONAL AND INTERPERSONAL CONSEQUENCES OF FAVOUR  
OR CRITICISM INVOLVED IN EVALUATING OTHER PEOPLE AND THEIR PRODUCTS 

Abstract. A threat to an intellectual dimension of one’s self-esteem enhances the se-
verity of their publicly revealed evaluations of other people’s products. Previously ob-
tained results suggested that unfolding one’s criticism in evaluating other people’s 
products leads to the improvement in the opinions on the evaluator's level of compe-
tence accompanied by the decrease in liking for them. On the other hand intensifying 
moderation in assessment was assumed to result in the deterioration in opinions of 
one’s competence level with the concurrent decrease in their likeability. As it was 
shown in two experiments, the amount of change in opinions on the evaluator’s compe-
tence and likeability was not symmetric. The enhancement of the evaluation criticism 
resulted in the stronger and less favourable changes in the opinions on the affection for 
the severe “reviewer” compared with the extent of favourable changes in the assess-
ment of his competence. In the light of the findings provided by this study harsh 
evaluation of others always “kills liking”, which, however, is not compensated by the 
increase in perceived competence, whereas moderate evaluating brings about in-
creased affection for the evaluator with the relatively low reduction in his competence 
assessment. The results were discussed in the context of the efficiency of self-pre-
sentational behaviour as well as the distinction between the agent and recipient’s 
perspectives in the process of perception and evaluation of others. 
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SUROWOŚĆ OCENIANIA  
JAKO FORMA AUTOPREZENTACJI 

Środkiem autoprezentacji może być dowolne zachowanie (Jones, Pittman, 
1982). Proces kierowania wrażeniem można realizować poprzez otwarte samo-
opisy („jestem piękny i mądry”, „potrafię być niebezpieczny” itp.), zachowania 
niewerbalne (uśmiech, potakiwanie lub niewzruszona, kamienna twarz), de-
monstrowanie związków z ważnymi osobami (np. wspólne zdjęcie z papieżem, 
„byłem szkolnym kolegą prezydenta”) lub instytucjami (wpięty w klapę zna-
czek uniwersytetu harvardzkiego), odpowiednią atrybucję sukcesów i niepo-
wodzeń (własnych i cudzych), jak również – oczywiście – poprzez behawioralne 
demonstracje posiadanych sprawności, statusu, kompetencji i innych cech. 
Autoprezentacyjny charakter może mieć również ujawnianie własnych poglą-
dów, postaw, opinii czy preferencji, a także ocen formułowanych o innych lu-
dziach i ich wytworach (Cialdini, Levy, Herman, Evenbeck, 1973; Cialdini, 
Mirels, 1976). Jak wykazano (Amabile, Glazerbrook, 1982) ludzie modyfikują 
surowość ocen wydawanych o osobach trzecich i ich wytworach, zwiększając ją 
w warunkach zagrożenia samooceny na wymiarze intelektualnym. Autopre-
zentacyjnej natury zjawiska „surowości ocen” dowodzą jego silniejsze przejawy 
w obecności widowni, czyli w warunkach publicznych, niż w warunkach pry-
watnych (por. Amabile, Glazerbrook, 1982; Hamilton, Baumeister, 1984; 
Czerniak, 2005). W warunkach laboratoryjnych wykazano także efekt „auto-
prezentacyjnej łagodności” w ocenianiu innych, jeśli zagrożenie samooceny 
dotyczyło wymiaru stosunków międzyludzkich – np. aby oddalić etykietkę 
osoby mściwej czy małodusznej (Hamilton, Baumeister, 1984). Udowodniono 
również, że służące autoprezentacji manipulowanie surowością / łagodnością 
ocen nie musi wypływać wyłącznie z motywacji obronnej (dążenia do unik-
nięcia niepożądanego wizerunku, np. osoby „głupiej” czy „mściwej”), co suge-
rował Szmajke (1999), stwierdzono bowiem, że „autoprezentacyjna surowość” 
pojawia się także w warunkach dążenia do osiągnięcia pożądanego, pozy-
tywnego wizerunku (np. osoby „mądrej”; por. Czerniak, 2005).  

Reasumując, surowość / łagodność ocen wytworów i ludzi jest narzędziem 
autoprezentacji. Aby uniknąć niepożądanego wizerunku osoby „głupiej” lub 
osiągnąć pożądany – osoby „mądrej”, ludzie – w warunkach publicznych – 
surowiej oceniają wytwory innych, stając się „surowymi recenzentami”. Aby 
natomiast uniknąć niepożądanego wizerunku osoby „mściwej” lub „grubiań-
skiej”, zmniejszają – w warunkach publicznych – surowość ocen, stając się 
„recenzentami łagodnymi”. 

Czy taka autoprezentacyjna strategia jest skuteczna? Czy obserwatorzy 
surowych lub łagodnych recenzentów rzeczywiście spostrzegają ich jako (od-
powiednio) „mądrych” (a przynajmniej „niegłupich”) lub „wielkodusznych”  
(a przynajmniej „nie mściwych”)?  

W 1983 r. Amabile opublikowała artykuł pod znamiennym tytułem Bril-
liant but cruel, wskazując na ambiwalentny wizerunek surowych recenzentów 
w oczach audytorium. Okazało się, że surowość / łagodność recenzji wpływa nie 
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tylko na ocenę kompetencji, ale również na sympatię do autoprezentera, przy 
czym surowość inaczej oddziałuje na ocenę kompetencji niż na ocenę „sympa-
tyczności”. Surowym recenzentom przypisywano wyższe kompetencje niż re-
cenzentom łagodnym, ale jednocześnie recenzentów surowych darzono mniej-
szą sympatią niż łagodnych. Jest to jeden z przejawów autoprezentacyjnego 
dylematu „miły lub kompetentny”, swoistego konfliktu interesów między 
dwoma podstawowymi stylami autoprezentacji: ingracjacją (ingratiation)  
i autopromocją (self-promotion); zob. Jones, Pittman, 1982; Szmajke, 1999. 
Celem ingracjacji jest stworzenie wizerunku osoby miłej i sympatycznej; celem 
autopromocji – wizerunku osoby kompetentnej, inteligentnej i sprawnej. Oka-
zuje się, że są one trudne do pogodzenia. Osoby skutecznie przekonujące audy-
torium o swoich kompetencjach są zazwyczaj postrzegane jako mniej sympa-
tyczne (np. Godfrey, Lord, Jones, 1986; Rudman, 1998). Uzyskana dzięki od-
powiedniej autoprezentacji poprawa wizerunku na wymiarze sprawnościowym 
jest zazwyczaj okupiona stratami na wymiarze relacyjnym (zmniejszenie 
sympatii). W przytoczonym eksperymencie Amabile (1983) etykietkę „błysko-
tliwych okrutników” zyskali surowi recenzenci, przychylni zaś postrzegani 
byli wprawdzie jako milsi, ale mniej kompetentni i inteligentni.  

Uniwersalność postulowanego przez Amabile (1983) wzorca postrzegania 
recenzentów: surowy = błyskotliwy, ale niesympatyczny, łagodny = miły, ale 
niezbyt bystry, została zakwestionowana. Furnham (1997), przeprowadzając 
analogiczny eksperyment, uzyskał odmienne wyniki: surowi recenzenci byli 
postrzegani nie tylko jako mniej mili i bardziej aroganccy, ale także jako mniej 
inteligentni, mniej kompetentni, gorzej znający się na literaturze i bardziej 
ograniczeni umysłowo niż recenzenci przychylni. Analizując różnice metodolo-
giczne między swoimi badaniami a eksperymentem Amabile, Furnham opo-
wiada się za krzywoliniowym związkiem (odwrócone „U”) między surowością 
recenzji a postrzeganiem kompetencji recenzenta. Zarówno skrajna łagodność, 
jak i skrajna surowość mają negatywny wpływ na ocenę kompetencji autora, 
natomiast recenzje o średnim stopniu surowości prowadzą do najwyższych 
ocen kompetencji. 

Zatem krytykowanie podejmowane w celach autopromocyjnych (by wydać 
się bardziej kompetentnym, inteligentnym, obytym itp.) może być skuteczną, 
ale ryzykowną taktyką. Nie tylko – jak się wydaje – nieuchronnie prowadzi do 
wymiernych strat na wymiarze „sympatyczności” (gdyż: self-promotion is not 
ingratiating; por. Godfrey, Jones, Lord, 1986), lecz także może wywołać nawet 
efekt bumerangowy w ocenie sprawnościowej, owocując wizerunkiem „tępego 
okrutnika”. Unikanie krytyki, aby wydać się sympatycznym, także nie jest 
bezkarne, bo okupione relatywnym obniżeniem reputacji na wymiarze spraw-
nościowym. 

W zachowaniach ludzi można dostrzec próby poradzenia sobie z dylema-
tem „miły czy kompetentny”. W eksperymencie Czerniak (2004), polegającym 
na ocenianiu grafik komputerowych i ich autorów przez badanych motywowa-
nych do prezentowania wizerunku osoby miłej i sympatycznej vs inteligentnej 
i kompetentnej, stwierdzono rozbieżność między ocenianiem dzieł i ich auto-
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rów. Kiedy wytwory (grafiki) oceniano szczególnie surowo, istotnie łagodniej 
oceniano ich autorów, ale efekt ten nie pojawiał się (a nawet ulegał odwróce-
niu) przy grafikach ocenianych przychylnie – wówczas ocena autora była niż-
sza niż ocena dzieła. Możliwe, że badani celowo (niekoniecznie świadomie) 
dążyli w ten sposób do „równoważenia” ocen, aby zneutralizować negatywne 
skutki autoprezentacyjnej surowości lub łagodności na jednym z wymiarów 
(sprawność lub relacyjność) towarzyszące poprawianiu swojego wizerunku na 
drugim.  

Problem interpersonalnych konsekwencji autoprezentacyjnej surowości 
bądź łagodności w ocenianiu innych komplikują dodatkowo wcześniejsze wy-
niki uzyskane przez Folkesa i Searse’a (1977). Badani oceniali sympatyczność 
oraz poziom wiedzy osób wydających opinie o politykach, pracownikach sto-
łówki, miastach, filmach itp. Największą wiedzę i sympatyczność przypisywa-
no osobom formułującym najbardziej przychylne opinie o większości tych 
obiektów (z wyjątkiem polityków). Wprawdzie „wiedza” to nie dokładnie to 
samo co „mądrość” czy (szczególnie) „inteligencja”, jednak – przynajmniej  
w opiniach „zwykłych ludzi” – są to pojęcia pokrewne (por. Wojciszke, 1986), 
można więc skonstatować sprzeczność dotychczasowych wyników: w części ba-
dań ujawnianie krytycyzmu i surowości w ocenianiu innych prowadzi do atry-
buowania „recenzentom” wysokich kompetencji intelektualnych, ale w innych 
– to formułowanie przychylnych ocen prowadziło do przypisywania „recenzen-
towi” większej wiedzy (w domyśle: kompetencji intelektualnych).  

Prezentowane w artykule dwa eksperymenty są kolejnymi próbami zma-
gania się z przedstawionym problemem: spostrzegania (oceniania) – na wy-
miarach sprawnościowym i relacyjnym1 – osób surowo lub łagodnie oceniają-
cych innych ludzi i ich wytwory. 

EKSPERYMENT 1 

Problem  

Badanie (Kuśmierz, 2002) było rozszerzoną o manipulację prywatnością- 
-publicznością warunków wydawania sądu o recenzencie replikacją ekspery-
mentu Amabile (1983). Badani zapoznawali się z krytyczną bądź przychylną 
recenzją nieznanej powieści anonimowego recenzenta, a następnie oceniali 
jego osobę na trzech wymiarach: kompetencji, wzbudzanego szacunku i sym-
patii. Połowa badanych była przekonana, że ich opinia o recenzencie zostanie 
udostępniona psychologom-ekspertom wraz z danymi o ich tożsamości (wa-
runki publiczne), pozostali oceniali recenzenta anonimowo (warunki prywat-
ne). Przewidywano, że recenzent krytyczny będzie oceniony jako bardziej 

                                                 
1 Termin „charakterystyki relacyjne” odnosi się do obszaru relacji interpersonal-

nych, intencji danej osoby, nastawienia do ludzi, wymiaru: dobry–zły społecznie,  
w odróżnieniu od wymiaru: dobry–zły intelektualnie, do którego odnoszą się charakte-
rystyki sprawnościowe. 
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kompetentny i darzony większym szacunkiem, ale równocześnie mniejszą 
sympatią niż recenzent łagodny (oczekiwano zreplikowania wyników Amabile, 
a nie rezultatu Folkeesa i Searse’a). Manipulacja „publicznością-prywatnoś-
cią” warunków formułowania opinii o osobie recenzenta miała na celu spraw-
dzenie, czy efekt brilliant but cruel, stwierdzony w badaniu Amabile, ma cha-
rakter autoprezentacyjny2.  

Metoda 

Osoby badane: 80 osób – studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie. 
Materiały: przetestowane w pilotażu dwie wersje recenzji (pozytywna vs kry-
tyczna) nieistniejącej książki nieznanej autorki. W ocenie badanych (pilotaż; 
wszystkie oceny na skalach siedmiostopniowych, z biegunami -3 i +3) pozy-
tywna i krytyczna wersja recenzji nie różniły się pod względem: obiektywizmu 
(średnie odpowiednio: 1,30 vs 0,24; t(18) = 1,43; p = 0,15) oraz poziomu mery-
torycznego (1,10 vs 0,58; t(18) = 1,54, p>0,10), różniły się natomiast istotnie 
(zgodnie z zamierzeniami manipulacji) pod względem: oceny recenzowanego 
dzieła (pozytywna/negatywna; 2,48 vs -2,36; t(18) = 34,61; p<0,001) oraz pod 
względem stopnia złośliwości wobec ocenianego dzieła (1,36 vs 2,66; t(18) = 
= 36,88; p<0,001).  
Procedura. We właściwym eksperymencie badani zapoznawali się z nega-
tywną lub pozytywną recenzją, a następnie oceniali osobę, która ją napisała, 
na trzydziestu sześciu siedmiopunktowych skalach (od -3 do +3) odnoszących 
się do trzech wymiarów: kompetencji, szacunku, sympatii. Wskaźnikiem 
zmiennej zależnej była ocena recenzenta w każdym z trzech aspektów (kompe-
tencje, szacunek, sympatia); dla każdego aspektu była to uśredniona ocena  
z 12 skal. 

WYNIKI I DYSKUSJA 

Analiza wariancji (schemat: 2 x 3, z drugim czynnikiem jako powtarzanym 
pomiarem) wykazała istotną różnicę między oceną recenzenta przychylnego  
i nieprzychylnego (efekt główny „rodzaju recenzji” dla wektorowego wskaźni-
ka: kompetencje + szacunek + sympatia), na korzyść recenzenta przychylnego: 

                                                 
2 Stwierdzono, że w warunkach publicznych badani formułowali znacząco korzyst-

niejsze oceny recenzenta niż w warunkach prywatnych; F(1,76) = 20,02, p<0,001 (wek-
tor: kompetencje + szacunek + sympatia). Analiza znaczącej interakcji („prywatnie- 
-publicznie” x „aspekt oceny recenzenta”; F(2,152) = 4,96, p<0,008) wykazała, że w wa-
runkach publicznych formułowano korzystniejsze oceny sympatii i (szczególnie) sza-
cunku do recenzenta, natomiast oceny kompetencji, korzystniejsze w warunkach pu-
blicznych, nie były istotnie różne od ocen dokonywanych w warunkach prywatnych. 
„Publiczność” bądź „prywatność” warunków nie modyfikowała innych zależności 
stwierdzonych w eksperymencie 1 i prezentowanych w dalszych częściach artykułu, co 
oznacza, że zreplikowany w eksperymencie 1 efekt brilliant but cruel nie ma charak-
teru autoprezentacyjnego.  
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F(1,76) = 14,72; p<0,0003; średnie odpowiednio: 0,36 vs -0,04; zakres wskaź-
nika od -3 do +3. Stwierdzono także istotną interakcję „rodzaju recenzji”  
i „aspektu oceny recenzenta”: F(2,152) = 357,75; p<0,0001 (por. wykres 1).  
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a, b, c – średnie nie mające wspólnego oznaczenia literowego  
różnią się od siebie przy p<0,05; test NIR 

 
Wykres 1. Ocena kompetencji, szacunku i sympatii do autora recenzji pozytywnej i ne-
gatywnej 
 

Analiza interakcji (por. wykres 1) wykazała, że autora recenzji pozytywnej 
oceniono mniej korzystnie na wymiarach kompetencji i szacunku, a korzyst-
niej na wymiarze sympatii niż autora recenzji negatywnej. Autor recenzji po-
zytywnej został oceniony jako „bardziej sympatyczny niż kompetentny i godny 
szacunku”, natomiast autor recenzji negatywnej – jako „bardziej kompetentny 
i godny szacunku niż sympatyczny”. Tym samym ogólnie wyższą ocenę 
stwierdzoną dla wskaźnika wektorowego (kompetencje + szacunek + sympa-
tia) autor pozytywnej recenzji „zawdzięczał” szczególnie korzystnym ocenom 
na wymiarze sympatii.  

Wyniki są spójne ze stanowiskiem Amabile (1983), ale niezgodne z wyni-
kami Folkesa i Searse’a (1977): interpersonalnym, autoprezentacyjnym skut-
kiem wyrażania negatywnych opinii o wytworach osób trzecich jest wizerunek 
osoby kompetentnej i godnej szacunku, choć niesympatycznej. Natomiast re-
cenzent przychylny budzi sympatię audytorium, które jednak nie przypisuje 
mu wysokich kompetencji ani nie darzy go dużym szacunkiem. Należy jednak 
zauważyć, że różnice między wizerunkami obu recenzentów na wymiarach 
kompetencji i szacunku, choć istotne statystycznie, nie były tak silne jak na 
wymiarze sympatii. Siła efektu głównego „rodzaju recenzji” (eta kwadrat) wy-
niosła dla oceny kompetencji recenzenta 0,38; dla oceny szacunku -0,47, a dla 
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sympatii -0,85. Pozytywny lub negatywny wydźwięk recenzji wpływał więc na 
ocenę recenzenta zarówno na wymiarze sprawnościowym, jak i relacyjnym 
(surowy = kompetentny, ale niesympatyczny; łagodny = sympatyczny, ale nie-
kompetentny), jednak wpływ ten był znacznie silniejszy w odniesieniu do ocen 
dokonywanych na wymiarze relacyjnym niż w odniesieniu do ocen na wymia-
rze sprawnościowym. Innymi słowy: surowość lub łagodność recenzenta pro-
wadziła do radykalniejszych konsekwencji (zysków lub strat) w ocenie jego 
„sympatyczności” niż w ocenie jego „kompetencji i szacowności”. Dysponując 
jedynie recenzją – jako podstawą do formułowania sądów na temat jej autora 
– badani formułowali bardziej radykalne („korespondentne”) wnioski dotyczą-
ce „sympatyczności” niż „kompetencji” osoby bodźcowej. Wynik ten nabiera 
szczególnego znaczenia w świetle rezultatów eksperymentu 2 i w końcowej 
dyskusji wyników. 

EKSPERYMENT 2 

Problem  

Wyniki eksperymentu 1 potwierdziły, że surowość ocen ferowanych wobec 
wytworów osób trzecich wpływa na opinię o osobie „recenzenta” zgodnie  
z wcześniejszymi rezultatami uzyskanymii przez Amabile (1983): surowy – 
spostrzegany jako kompetentny, lecz niesympatyczny; łagodny – jako sympa-
tyczny, ale niekompetentny. Przytoczona uprzednio hipoteza Furnhama 
(1997) zakłada jednak, że ekstremalny krytycyzm może prowadzić do nieko-
rzystnych sądów także o kompetencjach recenzenta: recenzent „hiperkrytycz-
ny” spostrzegany jako niesympatyczny i niekompetentny, podczas gdy „hiper-
przychylny” – jako sympatyczny i niekompetentny. Rezultaty uzyskane przez 
nas w eksperymencie 1 sugerują więc, że stopień krytycyzmu recenzji nega-
tywnej nie był ekstremalny. Opis procedury eksperymentu Furnhama nasuwa 
natomiast przypuszczenie, że w jego badaniu negatywna recenzja, która do-
prowadziła do pogorszenia opinii o kompetencjach recenzenta, zawierała  
(w odróżnieniu od recenzji wykorzystanej w eksperymencie 1) wyraźne akcen-
ty krytyczne ad personam (nie tylko w stosunku do dzieła, ale i wobec osoby 
autora). Była więc nie tylko bardziej krytyczna ogólnie, ale negatywnie ocenia-
ła zarówno dzieło, jak i autora. Wydaje się, że „efekt bumerangowy” dla oceny 
kompetencji recenzenta nadmiernie krytycznego może być związany nie tyle 
z globalnym nasileniem krytycyzmu, ile raczej z „adresatem” krytyki. Niewy-
kluczone, że krytycyzm adresowany „do osoby” jest głównym czynnikiem pro-
wadzącym do negatywnej oceny krytyka zarówno na wymiarze relacyjnym 
(sympatia), jak i sprawnościowym (kompetencje). Dlatego w eksperymencie 2 
pozytywność /negatywność recenzji – badaną dotychczas jako jednolity czyn-
nik eksperymentalny – rozbito na dwa składniki: ustosunkowanie do dzieła 
i ustosunkowanie do autora. Badanie miało na celu ustalenie, jak odbierani są 
recenzenci jednoznacznie przychylni (chwalący dzieło i autora), jednoznacznie 
nieprzychylni (krytykujący dzieło i autora) oraz piszący recenzje ambiwalent-
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ne (dowartościowujące autora bądź dzieło, przy jednoczesnym krytykowaniu 
drugiego z elementów). Recenzenta oceniano pod względem „sprawności” (in-
teligencja, kompetencje itp.) i „relacyjności” (sympatyczność, wrażliwość itp.) 
oraz poprzez ogólne ustosunkowanie do jego osoby (pojedyncza skala). Ocze-
kiwano, że wzmiankowany przez Furnhama (1997) bumerangowy efekt „hi-
perkrytycyzmu” (obniżenie oceny recenzenta zarówno na wymiarze kompeten-
cji, jak i sympatii: „głupi okrutnik”) ujawni się wobec recenzenta krytykujące-
go nie tylko dzieło, lecz także autora.  

METODA 

Badanie pilotażowe 
Materiały. W badaniu pilotażowym przetestowano cztery wersje recenzji  
z rzekomej wystawy malarskiej. Uczestnicy badania pilotażowego oceniali 
wyrażony w recenzji poziom przychylności do dzieła i autora (osobne skale) 
oraz ogólne nasilenie przychylności /krytycyzmu recenzji, a także „zrozumia-
łość” i „rzetelność” recenzji.  

Istotne statystycznie zróżnicowanie stwierdzono pod względem ogólnej 
przychylności recenzji oraz jej przychylności wobec autora i wobec dzieła. Nie 
wystąpiły znaczące różnice w ocenach zrozumiałości, obiektywności i rzetelno-
ści recenzji.  

Recenzje krytyczne – w opinii badanych – różniły się od przychylnych 
zgodnie z zamiarem manipulacji. Dla wskaźnika ogólnego poziomu przychyl-
ności /krytycyzmu recenzji stwierdzono, że za najprzychylniejszą uznano re-
cenzję przychylną dla autora i dzieła (x = 2,96); za znacząco mniej przychylną 
– recenzję przychylną wobec autora, ale krytyczną wobec dzieła (x = -0,36), 
oraz nieprzychylną dla autora, ale przychylną dla dzieła (x = -1,36), a za naj-
bardziej krytyczną – nieprzychylną dla autora, jak i dzieła (x = -3,60) (różnica:  
-0,36 vs -1,36 nieznacząca, pozostałe – znaczące). Tym samym za ogólnie naj-
bardziej przychylną uznano recenzję jednoznacznie pozytywną (autor i dzieło); 
istotnie mniej przychylne były recenzje „ambiwalentne”, zaś najmniej przy-
chylna była recenzja jednoznacznie negatywna (autor i dzieło). Wyniki bada-
nia pilotażowego potwierdziły również skuteczność manipulacji surowością 
recenzji wobec autora i wobec dzieła (por. wykres 2). Recenzja przychylna dla 
autora i dzieła została oceniona jako tak samo przychylna dla autora, jak 
i dzieła (średnie – odpowiednio – 2,93 vs 3,14; różnica nieznacząca); recenzję 
przychylną dla autora, a krytyczną dla dzieła oceniono jako przychylną dla 
autora a krytyczną dla dzieła (2,18 vs -1,83; p<0,001); krytyczną wobec auto-
ra, a przychylną dla dzieła oceniono jako krytyczną dla autora, a przychylną 
dla dzieła (-2,36 vs 1,09; p<0,005), natomiast recenzję krytyczną wobec autora 
i dzieła oceniono jako tak samo krytyczną dla autora i dla dzieła (-3,00 vs  
-2,60; różnica nieznacząca).  

Przetestowane w pilotażach wersje recenzji osiągnęły więc zadowalające 
zróżnicowanie pod względem przychylności ogólnej oraz przychylności wobec 
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autora i dzieła, przy wyrównanej ocenie pod względem ich zrozumiałości, 
obiektywności, rzetelności. 
 

 

 

 

 
    a, b, c – średnie nie mające wspólnego oznaczenia literowego różnią się  

od  siebie przy p<0,05; test NIR 
 
Wykres 2. Oceny przychylności wyrażonej w recenzjach wobec dzieła i autora (wyniki 
badania pilotażowego) 
 
Procedura badania właściwego. Badani (84 studentów Uniwersytetu Ja-
giellońskiego) losowo przydzieleni do jednego z czterech warunków ekspery-
mentalnych (2 – ustosunkowanie do autora: pozytywne vs negatywne x 2  
– ustosunkowanie do dzieła: pozytywne vs. negatywne), po zapoznaniu się  
z jedną z wersji recenzji, oceniali recenzenta na skali „ogólnego ustosunkowa-
nia”, a następnie na dwunastu skalach odnoszących się do charakterystyk 
sprawnościowych (inteligencja, kompetencje, obiektywizm, doświadczenie  
w zawodzie recenzenta, otwartość umysłu, elokwencja) oraz relacyjnych (życz-
liwość, wrażliwość, uprzejmość, arogancja, złośliwość, uczciwość). Wskaźni-
kami zmiennych zależnych były: ocena recenzenta na wymiarze sprawnościo-
wym (średnia z sześciu skal „sprawnościowych”) i relacyjnym (średnia z sze-
ściu skal „relacyjnych”) oraz wskaźnik ogólnego ustosunkowania (odpowiedź 
na pytanie: „Określ swoje ogólne ustosunkowanie do autora recenzji”); możli-
wy zakres wartości wszystkich skal i wskaźników: 1-7. W celu kontrolowania 
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wpływu kolejności pomiaru połowa badanych najpierw dokonywała oceny 
sprawnościowej, potem relacyjnej; pozostali – odwrotnie3.  

Wyniki 

Oceny recenzenta na wymiarze sprawnościowym i relacyjnym. Anali-
za wariancji z powtarzanym pomiarem zmiennej zależnej (ocena sprawno-
ściowa vs relacyjna): wykazała istotne efekty główne obu zmiennych niezależ-
nych dla wskaźnika wektorowego (cechy sprawnościowe + relacyjne): stosunek 
do autora – F(1,80) = 22,28; p<0,0001; stosunek do dzieła – F(1,80) = 16,15; 
p<0,0001) (w obu przypadkach). We wskaźniku wektorowym wyższe oceny 
uzyskali autorzy recenzji pozytywnych niż negatywnych. Istotny był także 
efekt interakcyjny: „ustosunkowanie do autora” x „ustosunkowanie do dzieła” 
x „aspekt oceny recenzenta”; F(1,80) = 15,10; p<0,0002 (przedstawiony na 
wykresie 3). 
     

a, b, c – średnie nie mające wspólnego oznaczenia literowego różnią się  
od siebie przy p<0,05; test NIR 

 
Wykres 3. Sprawnościowa i relacyjna ocena recenzenta jako funkcja przychylności 
recenzji wobec autora i dzieła 
                                                 

3 Ze względu na to, że manipulacja kolejnością pomiaru była nieznacząca (zarówno 
na poziomie efektu głównego, jak i efektów interakcyjnych z innymi zmiennymi nieza-
leżnymi), pomijamy ją w opisie wyników. 
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Analiza interakcji (por. wykres 3) wykazała silniejsze zróżnicowanie ocen 
na wymiarze relacyjnym niż na wymiarze sprawnościowym. Wskaźniki eta 
kwadrat dla ocen na wymiarze relacyjnym wynosiły: dla efektu głównego 
„oceny autora” – 0,35; dla efektu głównego „oceny dzieła” – 0,20; dla ich inte-
rakcji – 0,05. Natomiast dla ocen na wymiarze sprawnościowym – odpowied-
nio – 0,03; 0,06 i 0,07. Przychylność recenzji „do autora” i „do dzieła” silniej 
wpływała na opinie o „sympatyczności” recenzenta niż na opinie o jego 
„sprawności”. Wzór wyników przedstawionych na wykresie 3 dowodzi również, 
że ocena recenzenta na wymiarze relacyjnym była niemal liniową funkcją 
stopnia krytycyzmu wyrażonego w recenzji (łącznie: do autora i dzieła): naj-
wyższa ocena recenzenta jednoznacznie przychylnego (chwalącego autora  
i dzieło), znacząco niższe (nie różniące się od siebie) oceny recenzenta „ambi-
walentnego” (chwalącego autora a krytykującego dzieło lub odwrotnie) i istot-
nie niższa od nich ocena recenzenta jednoznacznie krytycznego (krytykującego 
autora i dzieło).  

Oceny recenzenta na wymiarze sprawnościowym układają się według in-
nego wzoru niż oceny relacyjne. Średnie oceny recenzenta na wymiarze 
sprawnościowym tworzą dwie grupy jednorodne (test NIR). Pierwszą z nich 
stanowi ocena recenzenta krytycznego zarówno wobec autora, jak i dzieła, 
drugą grupę tworzą (istotnie wyższe od pierwszej, a nie różniące się między 
sobą) oceny recenzenta uzyskane w pozostałych warunkach eksperymental-
nych (przychylnie wobec dzieła i autora oraz obie recenzje „ambiwalentne”). 
Oznacza to, że krytycyzm recenzji (niezależnie od tego, czy dotyczył autora, 
czy dzieła) nie tyle sprzyjał uzyskiwaniu przez recenzenta wyższych ocen na 
wymiarze sprawnościowym (oceny sprawności recenzentów „ambiwalentnych” 
nie są znacząco wyższe od oceny sprawności recenzenta jednoznacznie przy-
chylnego), ile jednoczesna krytyka dzieła i autora (nadmierny krytycyzm?) 
prowadziła do obniżenia oceny recenzenta na wymiarze sprawności. Podsu-
mowując: jakikolwiek krytycyzm prowadził do niższych ocen recenzenta na 
wymiarze relacyjnym („niesympatyczny”); równoczesna krytyka wobec dzieła 
i autora powodowała również obniżenie oceny recenzenta na wymiarze spraw-
nościowym; natomiast przychylność prowadziła do podwyższania oceny recen-
zenta na wymiarze relacyjnym, nie obniżając znacząco jego oceny na wymia-
rze sprawnościowym. Tym samym recenzent jednoznacznie przychylny zyski-
wał reputację „bardziej sympatycznego niż kompetentnego” (ale nie mniej 
kompetentnego niż recenzenci „ambiwalentni”, a bardziej – niż recenzent jed-
noznacznie krytyczny), recenzent „ambiwalentny” – chwalący autora, a kryty-
kujący dzieło – „tak samo kompetentnego jak sympatycznego” (ale mniej sym-
patycznego, choć tak samo kompetentnego, jak recenzent jednoznacznie przy-
chylny), krytykujący autora, a chwalący dzieło – „bardziej kompetentnego niż 
sympatycznego” (mniej sympatycznego i tak samo kompetentnego jak recen-
zent jednoznacznie przychylny, a nie różniącego się znacząco w ocenie kompe-
tencji i sympatyczności od recenzenta chwalącego autora, a krytykującego 
dzieło), zaś recenzent jednoznacznie krytyczny – reputację „tak samo niekom-
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petentnego jak niesympatycznego” (istotnie niższe oceny na obu wymiarach  
w porównaniu z pozostałymi recenzentami). 

Ocena recenzenta pod względem charakterystyk relacyjnych była prostą 
pochodną jego przychylności – im więcej pochlebnych wypowiedzi (obojętnie 
czy dotyczących autora czy dzieła), tym recenzent postrzegany jako „milszy”. 
Inaczej natomiast kształtowała się ocena kompetencji recenzenta: w trzech 
warunkach eksperymentalnych utrzymywała się mniej więcej na tym samym 
poziomie, zaś zaszkodzić mogło jej tylko równoczesne krytykowanie autora  
i dzieła (ale ujawnianie krytycyzmu nie „poprawiało” znacząco oceny kompe-
tencji w porównaniu z recenzentem jednoznacznie przychylnym).  

Nieprzychylność wobec autora na ogół obniżała ocenę wystawianą recen-
zentowi przez audytorium, przy czym nie jednakowo na obu wymiarach. Jeśli 
recenzent krytykował, zawsze był postrzegany jako mniej miły, sympatyczny, 
wrażliwy itp., ale tylko wtedy, gdy jego krytyka miała charakter „totalny” 
(dotyczyła autora i dzieła), był spostrzegany także jako mniej inteligentny, 
elokwentny, kompetentny. Jeśli chodzi o rolę ustosunkowania się do dzieł, to 
wtedy, gdy było ono pozytywne (wykres 3), sprawnościowy wizerunek recen-
zenta w niewielkim stopniu zależał od ustosunkowania się do autora, ale to 
właśnie ustosunkowanie do autora odpowiadało za jego wizerunek relacyjny 
i decydowało o tym, czy recenzent będzie postrzegany jako bardziej miły niż 
kompetentny czy przeciwnie – jako bardziej kompetentny niż miły. Różnica  
w ocenie „kompetencji” i „sympatyczności” nie wystąpiła u recenzentów kry-
tycznych wobec dzieł (wykres 3) – tu wizerunek recenzenta, zgodny na obu 
wymiarach, konsekwentnie zależał od ustosunkowania się wobec autora. 
Ogólne ustosunkowanie do osoby recenzenta. ANOVA wykazała znaczą-
ce efekty główne „ustosunkowania do autora” – F(1,80) = 27,31; p<0,001  
– i „ustosunkowania do dzieła” – F(1,80) = 23,13; p<0,001. Efekt interakcyjny 
był nieznaczący: F(1,80) = 0,05; p>0,80. Badani deklarowali korzystniejsze, 
ogólne ustosunkowanie do recenzenta przychylnego niż krytycznego wobec 
autora (średnie odpowiednio: 4,59 vs 3,45). Podobnie korzystniejsze ustosun-
kowanie wzbudzał autor recenzji przychylnej (niż nieprzychylnej) dla dzieła 
(średnie odpowiednio: 4,54 vs 3,49). Najkorzystniej oceniano recenzenta zde-
cydowanie przychylnego (chwalącego autora i dzieło), istotnie niżej (p<0,001, 
test NIR) obu recenzentów ambiwalentnych, jeszcze niżej (p<0,001) – recen-
zenta zdecydowanie krytycznego (krytykującego autora i dzieło, zob. rys. 4).  

Wzór zależności uzyskany dla wskaźnika ogólnego ustosunkowania do 
osoby recenzenta jest właściwie tożsamy z układem wyników dla wskaźnika 
oceny recenzenta na wymiarze relacyjnym (zob. wykres 3), ogólne ustosunko-
wanie do osoby recenzenta okazało się (niemal) liniową funkcją przychylności 
recenzji – im więcej pochlebnych uwag, łącznie wobec autora i dzieła, tym 
korzystniejsze ogólne ustosunkowanie do recenzenta.  
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od siebie przy p<0,05; test NIR 
 

Wykres 4. Ogólne ustosunkowanie do recenzenta jako funkcja ujawnionego w recenzji 
stopnia krytycyzmu wobec autora i dzieła 

DYSKUSJA  

Przedstawione eksperymenty wpisują się w nurt badań nad autoprezentacyj-
nym aspektem wydawania ocen o innych ludziach i ich wytworach. Mimo 
pewnych kontrowersji dotychczas przyjmowano, że sytuacja wydawania opinii 
o innych przed postronnymi obserwatorami należy do tych, w których dwa 
sprzeczne wzorce zachowania (surowość lub łagodność) powodują przypisywa-
nie recenzentowi jednego z dwóch sprzecznych wizerunków: osoby kompetent-
nej, inteligentnej i godnej szacunku albo miłej, sympatycznej, uprzejmej, 
wrażliwej. Co więcej, równocześnie z pozytywną etykietką z jednego wymiaru 
miały być przypisywane negatywne właściwości z drugiego (Amabile, 1983). 
Wyniki eksperymentu 1 (niemal) potwierdzają tę tezę. Nie w pełni zgodne  
z nią wydaje się wyraźne zróżnicowanie siły oddziaływania stopnia surowości 
recenzji na sądy dotyczące „sympatyczności” i „kompetencji”. Wyniki ekspe-
rymentu 2 okazały się jeszcze mniej zgodne z dotychczasowym stanowiskiem  
i należy je odnieść do wspominanych we wstępie kontrowersji. Przy bardziej 
rozbudowanym planie eksperymentalnym (silniejsze niż dwustopniowe zróż-
nicowanie poziomu surowości recenzji) uzyskano jako interpersonalny skutek 
autoprezentacyjnego krytycyzmu zarówno wizerunek osoby „bardziej miłej niż 
kompetentnej” (recenzent przychylny dla autora i dzieła), wizerunek osoby 
„bardziej kompetentnej niż miłej” (recenzent krytyczny wobec autora a przy-
chylny wobec dzieła), a także wizerunek osoby „równie niemiłej jak niekompe-
tentnej” (recenzent krytyczny wobec autora i dzieła). Taki wzór wyników wy-
daje się zgodny z sugestią Furnhama (1997), że silny (skrajny?) krytycyzm 
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recenzji odbija się negatywnie nie tylko na ocenie sympatyczności, ale i kom-
petencji recenzenta. 

Należy również podkreślić, że niższa – w porównaniu z oceną „sympatycz-
ności” – ocena kompetencji recenzenta „skrajnie” przychylnego nie była oceną 
negatywną. Przeciwnie, była niemal identyczna (brak istotnych różnic) z oce-
ną kompetencji recenzentów „ambiwalentnych”. To tylko szczególnie wysoka 
nota relacyjna odpowiada za istotną różnicę przekładającą się na wizerunek: 
„bardziej miły niż kompetentny”. Analogicznie recenzent „bardziej kompe-
tentny niż miły” (chwalący dzieło, ale krytykujący autora) również „zawdzię-
czał” tę rozbieżność zmianie oceny na wymiarze relacyjnym (w tym wypadku 
istotnie niższej niż ocena kompetencji), a nie zmianie oceny na wymiarze 
sprawnościowym. Oceny kompetencji okazały się wyraźnie mniej zależne od 
charakteru recenzji niż oceny na wymiarze relacyjnym. Nieuprawnione wyda-
je się zatem twierdzenie o bilansowaniu zysków na jednym wymiarze stratą 
na drugim. Rezultaty eksperymentu 2 sugerują raczej, że przychylność lub 
krytykanctwo recenzenta wpływa przede wszystkim na ocenę tego, „jakim jest 
człowiekiem” (wymiar relacyjny), a nie fachowcem (wymiar sprawnościowy). 
Także w eksperymencie 1 najsilniejsze zróżnicowanie wizerunków przychyl-
nego i nieprzychylnego recenzenta dotyczyło wymiaru sympatii i był on – za-
leżnie od stopnia ujawnionego w recenzji krytycyzmu – zdecydowanie pozy-
tywny bądź negatywny (1,63 vs -1,83; przy biegunowych wartościach skali +3  
i -3). W obu przedstawionych eksperymentach stwierdzono więc, że stopień 
krytycyzmu ocen ferowanych wobec osób trzecich i /lub ich wytworów silniej 
wpływa na spostrzeganie relacyjnych niż sprawnościowych aspektów osoby 
recenzenta. Postronny obserwator ze stopnia surowości ferowanych przez ko-
goś ocen „dowiaduje się” więcej o jego „sympatyczności” niż o jego „mądrości” 
(kompetencjach) i dlatego – wynikające z ujawnionego stopnia krytycyzmu – 
„zyski” bądź „straty” ponoszone przez recenzenta na jednym z wymiarów nie 
bilansują się ich przeciwieństwem na drugim. Bardziej prawdopodobne wyda-
je się, że strat na wymiarze „sympatyczności” – spowodowanych surowością 
oceny – nie rekompensują zyski na wymiarze „kompetencji” (bo są niewielkie 
lub żadne), a korzyści odnoszone przez recenzenta na wymiarze „sympatycz-
ności” – spowodowane łagodnością oceny – wcale nie są opłacane stratami na 
wymiarze „kompetencji”.  

Wprowadzone w eksperymencie 2 „rozdzielenie” stopnia surowości /przy-
chylności recenzji na dwa składniki (ustosunkowanie wobec osoby i dzieła) 
pozwoliło ponadto uchwycić zróżnicowaną rolę krytyki kierowanej pod adre-
sem autora i dzieła. Nie jest zaskakujące, że to ustosunkowanie do autora 
kształtowało przede wszystkim „relacyjny” wizerunek recenzenta. Ludzie za-
zwyczaj unikają wydawania ocen ekstremalnie negatywnych lub pozytyw-
nych, preferując opinie wyważone, jednak z tendencją do ocen pozytywnych 
(por. efekt łagodności: leniency effect – Bruner, Tagiuri, 1954), błąd pozytyw-
ności – Zawadzki, 1970), inklinacja pozytywna – Czapiński, 1985; Mądrzycki, 
1986). Mają także tendencję, by przychylniej oceniać człowieka niż jego wy-
twór – person positivity bias (Sears, 1983). Dlatego wyrażenie negatywnej 
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opinii, zwłaszcza o osobie, przyciąga uwagę i skłania audytorium do radykal-
niejszej atrybucji cech recenzenta (np. Czapiński, 1988). Cech (jak ukazują 
wyniki) o negatywnej walencji, odnoszących się do wymiaru relacyjnego. Sło-
wem, każda krytyka – nawet, gdy nie dotyczy bezpośrednio obserwatora – 
„zabija sympatię” do oceniającego. 

Bezkrytyczna przychylność ocen może teoretycznie prowadzić do wywoła-
nia wrażenia osoby naiwnej, o niewyrafinowanym guście, „obronnie grzecz-
nej”, która nie ma własnego zdania lub boi się je wyrazić. Konsekwencją takiej 
„bezkrytycznej” przychylności powinien być, zdaniem Amabile, wizerunek 
osoby „bardziej sympatycznej niż kompetentnej”. Taką rozbieżność między 
wizerunkiem relacyjnym a sprawnościowym przychylnego recenzenta wy-
chwycono w obu prezentowanych eksperymentach, przy czym tylko w ekspe-
rymencie1 był on nie tylko „mniej kompetentny niż miły”, ale nawet „nieco 
niekompetentny”. Jednak – zwłaszcza w świetle wyników eksperymentu 2  
– ewentualne zagrożenie stratami ponoszonymi przez łagodnego recenzenta 
na wymiarze sprawnościowym wydaje się stosunkowo niewielkie. Wprawdzie 
recenzent „totalnie” przychylny został oceniony jako „bardziej sympatyczny 
niż kompetentny” (por. rys. 3.), jednak jego kompetencji nie oceniono jako 
istotnie niższych niż kompetencji recenzentów „ambiwalentnych”.  

Przeciwną rozbieżność – wizerunek osoby „bardziej kompetentnej niż mi-
łej” – także uchwycono w obu eksperymentach, przy czym w eksperymencie 1 
był to wizerunek recenzenta krytycznego (tak jak u Amabile, 1983), zaś  
w eksperymencie 2 – recenzenta ambiwalentnego (umiarkowanie krytyczne-
go?), krytykującego autora, ale doceniającego dzieło. W obu przypadkach nale-
ży jednak mówić raczej o silnie negatywnej ocenie na komplementarnym wy-
miarze „sympatyczności” niż o jakimś szczególnym dowartościowaniu intelek-
tu recenzenta przez obserwatorów. Jeśli więc surowy recenzent bywa –  
w oczach audytorium – brilliant, to przede wszystkim przez kontrast do cruel, 
a nie poprzez kontrast szczególnie wysokiej oceny jego kompetencji z niską 
oceną kompetencji recenzenta łagodnego.  

W świetle rezultatów obu przedstawionych eksperymentów autoprezenta-
cyjne wykorzystywanie krytycznych opinii, by zabłysnąć intelektem, wydaje 
się taktyką mocno ryzykowną i potencjalnie kosztowną. Uwypuklanie swoich 
walorów intelektualnych poprzez surową krytykę, jeśli w ogóle zostanie osiąg-
nięte, to kosztem dużej straty sympatii audytorium, a ewentualny zysk na 
wymiarze kompetencji jest albo iluzoryczny (jak w eksperymencie 2), albo nie 
przeważa ani nawet nie wyrównuje strat na wymiarze sympatii (jak w ekspe-
rymencie 1).  

Analiza rezultatów badań nad autoprezentacyjnym wykorzystywaniem 
surowości w ocenianiu i „recenzowaniu” ludzi i ich wytworów sugeruje wystę-
powanie sprzeczności perspektywy sprawcy (autoprezentera) i audytorium.  
W badaniach Amabile i Glazerbrook (1982), jak i Czerniak (2005) stwierdzono, 
że oceny ferowane w warunkach publicznych są bardziej surowe niż w warun-
kach prywatnych (jeśli badanym zaktywizowano kategorię „kompetencje”). 
Natomiast rezultaty dwóch eksperymentów przedstawionych w niniejszym 
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artykule sugerują, że odbiorcy takich publicznie surowych ocen wyprowadzają 
z nich silniejsze (negatywne) wnioski o „sympatyczności” niż (pozytywne)  
o „kompetencjach” oceniającego. Teoria „właściwej autoprezentacji” akto-
ra/sprawcy („krytycznie = kompetentnie”) i audytorium/odbiorcy („krytycznie 
= niesympatycznie”) wyraźnie się rozmijają. Owa sprzeczność wydaje się kon-
sekwencją i przejawem zróżnicowania perspektyw sprawcy i biorcy w spo-
strzeganiu siebie i innych (por. Wojciszke, Baryła, 2006). Autoprezeter przyj-
muje perspektywę sprawcy, dlatego skupia się na kompetencjach, obserwator 
– perspektywę biorcy, jest więc skoncentrowany na „relacyjności”. Niewyklu-
czone, że kiedy obserwatorzy „autoprezentacyjnej surowości” przyjmują per-
spektywę sprawcy (co może się zdarzyć, jeśli między autoprezenterem a ob-
serwatorem zachodzi relacja symbiotyczna), autoprezenter może być w ich 
oczach brilliant nie tylko w opozycji do cruel. Najprawdopodobniej jednak  
w większości sytuacji interpersonalnych, audytorium przyjmuje perspektywę 
biorcy i – wbrew intencjom autoprezentera demonstrującego krytycyzm, aby 
sprawić wrażenie kompetentnego – spostrzega jego zachowanie głównie jako 
przejaw „niesympatyczności” i arogancji, gdyż „[...] przetwarzając informację 
społeczną, ludzie automatycznie przyjmują perspektywę raczej biorcy niż 
sprawcy” (Wojciszke, Baryła, 2006, s. 13).  
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