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Badanie opisane w artykule opiera si� na zało�eniu, �e wiedza o emocjach jest zorganizowana  
w postaci prototypów. Przedmiotem badania o charakterze eksploracyjnym jest autoewaluacyjna 
samo�wiadomo�ciowa emocja zło�ona – wstyd. Uczestnicy badania (N = 29) zostali poproszeni  
o opisanie autobiograficznego wspomnienia, podczas którego do�wiadczali wstydu. Uzyskane od 
badanych narracje zostały skategoryzowane przez s�dziów kompetentnych i poddane hierarchicz-
nej analizie skupie�. W rezultacie otrzymano prototypowy opis wstydu. Ponadto otrzymano wyni-
ki dotycz�ce: (1) charakterystyki prototypu emocji zło�onej, (2) analizy strukturalnej prototypu 
wstydu, (3) „potencjalnej syntezy” w obszarze emocji postkognitywnych. 

Słowa kluczowe: wstyd, narracja, prototyp. 

Potoczna reprezentacja emocji mo�e przyjmowa� form� prototypow� (Ave-
rill, 1998; Ben-Ze’ev, 2000; Fehr, 2007; Fehr, Russell, 1984; Russell, Lemay, 
2005). Pogl�d ten i jego postulaty wywodz� si� z koncepcji poj�� naturalnych 
Eleonory Rosch (2006). W koncepcji tej na ka�dym poziomie hierarchicznej 
organizacji poj�� mo�na wskaza� egzemplarz b�d�cy najczystszym przypadkiem 
przynale�no�ci kategorialnej, tzw. prototyp. Udało si� dowie�� istnienia prototy-
powej organizacji poj�� zarówno emocji podstawowych, jak i zło�onych (Fehr, 
2007; Fischer, Manstead, Mosquera, 1999; Fitness, Fletcher, 1993; Jasielska, 
2010; Lindsay-Hartz, deRivera, Mascolo, 1995; Nabi, 2002; Shaver i in., 1987). 
Obecnie na gruncie psychologii emocji analizuje si� zagadnienia „potencjalnej 
syntezy”, czyli modelu, który zakłada, �e cech� konstytutywn� emocji zło�onej 
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jest ocena Ja w sytuacji społecznej oraz emocja podstawowa (Johnson-Laird, 

Oatley, 2005, s. 580). W ramach teorii poznawczo-atrybucyjnej jednostka od-

czuwa wstyd wtedy, gdy oceni swoje działania w odniesieniu do własnych norm, 

zasad i celów jako pora�k� oraz dokona cało�ciowej negatywnej autoatrybucji, 

czyli sobie przypisze pełn� odpowiedzialno�� na zaistniał� sytuacj� (Lewis, 

2000). Brak jednak zgody co do tego, jaka emocja podstawowa mogłaby by�

konstytutywna dla wstydu (Turner, Sets 2009) – smutek (Shaver i in., 1987), 

zło�� (Tangney, Dearing, 2002) czy strach i wstr�t (Plutchik, 2002).  

Celem badania było poznanie tre�ci i wewn�trznej organizacji prototypu 

wstydu, b�d�cego przykładem emocji zło�onej, oraz zweryfikowanie „potencjal-

nej syntezy”, czyli sugerowanego udziału cech smutku (Shaver i in., 1987)  

w prototypie wstydu.  

W badaniu wzi�ło udział 29 osób (22 kobiety i siedmiu m��czyzn) w wieku 

od 19 do 21 lat (M = 20,3; SD = 1,1), które zostały poproszone o opis wspo-

mnienia autobiograficznego dotycz�cego wstydu.  

Uzyskane opisy poddano dwuetapowej analizie. W I etapie narracje zostały 

ocenione przez s�dziów kompetentnych. S�dziowie oceniali obecno�� danej ce-

chy w opisie epizodu. Punktem odniesienia była lista potencjalnych cech wstydu 

wyłonionych na podstawie analizy literatury przedmiotu, wzbogacona o prototy-

powe cechy smutku wyró�nione w badaniu Shavera i współpracowników (1987). 

Pełna lista zawierała 73 cechy, w tym 27 pochodnych smutku. Dana cecha zo-

stała zaliczona do prototypowych, je�eli pojawiła si� w przynajmniej w 20% 

narracji (Cantor, Mischel, 1993) oraz je�eli jej usuni�cie z listy nie powodowało 

wzrostu rzetelno�ci (� Cronbacha = 0,6). Przeprowadzona procedura dostarczyła 

sumarycznego zbioru 16 prototypowych cech, w tym trzy pochodne smutku.  

W II etapie wyłonione cechy uło�ono parami. S�dziowie ocenili funkcjo-

nalne podobie�stwo cech na 5-stopniowej skali. Oceny zostały u�rednione i pod-

dane hierarchicznej analizie skupie�. W efekcie otrzymano prototypow� organi-

zacj� skryptu wstydu, przedstawion� na rys. 1. 

Pierwsze skupienie zawiera cechy b�d�ce przyczyn� emocji, drugie obejmuje 

reakcje pod postaci� zmiany subiektywnych dozna� i konsekwencji behawioral-

nych, trzecie za� – sposoby zmiany. W prototypie wstydu przyczyn� jego po-

wstania jest dokonanie negatywnej oceny swojego post�powania w odniesieniu 

do własnych lub społecznych norm post�powania oraz antycypowanie negatyw-

nych konsekwencji swoich zachowa�. Równolegle z odczuciem wstydu pojawia 

si� silne negatywne pobudzenie (strach), b�d�ce odpowiedzi� na zagro�enie, 

które uruchamia regulacj� pod postaci� wycofania si�: obni�ona ekspresja wer-

balna, przerwanie kontaktu face to face i wycofanie z relacji interpersonalnych.  
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Liczby w nawiasach przy poszczególnych cechach oznaczaj� cz�stotliwo�� wyst�powania danej cechy  

w analizowanych narracjach; cechy zapisane kursyw� s� cechami pochodz�cymi z prototypu smutku. 

Rys. 1. Dendrogram hierarchicznej analizy skupie� cech wstydu  
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„Odci�cie si�” od sytuacji zwi�ksza tendencj� do introspekcji i poprzedza poja-

wienie si� mechanizmów zaradczych maj�cych na celu zmian� emocji pod po-

staci� zacie�niania relacji interpersonalnych (rozmowa, przeprosiny). W prototy-

pie wstydu pojawia si� tendencja do zalegania emocji. 

Uzyskan� tre�� i struktur� prototypowej reprezentacji wstydu mo�na anali-

zowa� na ka�dym poziomie organizacji poj�ciowej (Rosch, 2006). Na poziomie 

nadrz�dnym, obejmuj�cym odró�nienie emocji pozytywnych od negatywnych, 

wida�, �e struktura prototypu wstydu potwierdza stanowisko, i� emocje nega-

tywne s� bardziej prototypowe ni� pozytywne (Ben-Ze’ev, 2000, s. 101). Po-

twierdzeniem wy�szego stopnia typowo�ci emocji negatywnych jest fakt, i�

w otrzymanej strukturze prototypu wstydu pojawia si� – obok przyczyn i konse-

kwencji fizjologiczno-ekspresywno-behawioralnych – aspekt regulacji emocji, 

który nie jest obecny w prototypach emocji pozytywnych (Shaver i in., 1987; 

Jasielska, 2010). Dalej na poziomie podstawowym za typowe przyj�ło si� uzna-

wa� emocje podstawowe, natomiast emocje zło�one traktuje si� jako nietypowe 

(Averill, 1998, s. 14). Prawdopodobnie dlatego prototyp wstydu zawiera mniej 

elementów w porównaniu z uzyskanymi tak� sam� metod� badawcz� prototy-

pami emocji podstawowych (Jasielska, 2011). Rozumienie emocji podstawo-

wych jest podobne społecznie ze wzgl�du na ich definicyjn� uniwersalno��.

Z kolei reprezentacja emocji zło�onych jest bardziej zró�nicowana, poniewa� ich 

konstytutywn� cech� jest odniesienie do Ja, kategorii, która obejmuje cechy wy-

soce idiosynkratyczne (Johnson-Laird, Oatley, 2005). Skutkiem tego prototypy 

emocji podstawowych s� bardziej rozbudowane, w przeciwie�stwie do prototy-

pów emocji zło�onych. Poziom podrz�dny dostarcza charakterystyki tre�ciowej 

prototypu wstydu. Esensjonaln� jego cech� jest negatywna samoocena dokony-

wana przez jednostk�, co jednoznacznie odnosi si� do definiuj�cej cechy wstydu, 

jak� jest aspekt indywidualistyczny (Tangney, Dearing, 2004, s. 14). Ponadto  

w prototypie wyst�puj� elementy koresponduj�ce z dwoma typami wstydu wy-

ró�nionymi przez Barbaleta (2008, s. 851-852). Pierwszy to wstyd sytuacyjny,  

w którym człowiek zrobił co� złego i odczuwa, �e nie sprostał ideałom, za któ-

rymi chce pod��a�. Wstydowi temu towarzyszy za�enowanie i upokorzenie oraz 

podj�cie działa� na rzecz zado��uczynienia. Drugim jest wstyd narcystyczny, 

którego przyczyn� jest niezdolno�� do pogodzenia si� z własn� niedoskonało�ci�

Ten rodzaj wstydu zawiera komponent l�ku i do�wiadczany jest jako niezwykle 

bolesny. Na uwag� w tym miejscu zasługuje zawarta w prototypie wstydu cecha 

dotycz�ca retencji. Badani deklarowali, �e emocja powraca, nie ust�puje czy 

towarzyszy im do dzi�. By� mo�e zdradza to pewien mechanizm zalegania 

wstydu, wzrost tendencji ruminacyjnych czy istnienia pozaindywidualnych trud-
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no�ci w radzeniu sobie ze wstydem, wynikaj�cych z jego biologicznych wła�ci-

wo�ci. Z drugiej strony mo�e �wiadczy� o tym, i� prototyp wstydu obejmuje tzw. 

wstyd charakterologiczny (dyspozycyjny), czyli cech� osobowo�ci ujmowan�
jako skłonno�� do do�wiadczania wstydu (shame-proneness) (Tangney, Dearing, 

2002, s. 125). W dyskusji otwart� kwesti� pozostaje zagadnienie „potencjalnej 

syntezy”. Nie mo�na potwierdzi� udziału cech smutku w konstytucji prototypu 

wstydu, poniewa� niewielka liczba cech smutku weszła w skład prototypu 

wstydu. Ponadto cechy te s� niespecyficzne (np. podj�cie działania, aby zmieni�
sytuacj�). Okazało si� natomiast, �e osoby badane deklarowały wprost obecno��
strachu w sytuacjach odczuwania wstydu. Wynik ten koresponduje z miejscem 

wstydu na tzw. Genewskim Kole Emocji, na którym wstyd znajduje si� bli�ej 

strachu ni� smutku (Scherer, 2005).  

Dost�p do formacji prototypowej uzyskano na drodze analizy narracji. Sto-

sowane do tej pory w badaniach prototypu wstydu metody, takie jak procedura 

dopasowania prototypu (prototype „matching” procedures – Lindsay-Hartz, 

deLivera, Mascolo i in., 1995) czy semistrukturalizowany wywiad na temat 

typowych komponentów wstydu (Fischer, Manstead, Mosquera, 1999), wykorzy-

stywały abstrakcyjne z punktu widzenia do�wiadczania emocji zadania. Wydaje 

si�, �e analiza narracji trafniej oddaje rzeczywiste i unikatowe dla ka�dej jed-

nostki znaczenie emocji. Słabo�ci� metody jest to, �e uzyskanie w pełni sponta-

nicznych narracji na temat wstydu, bez dodatkowych wskazówek, jest praktycz-

nie niemo�liwe (Tangney, Dearing, 2002, s. 49). Co wi�cej, poniewa� przepro-

wadzony sposób analizy narracji jest skoncentrowany na „wyłapywaniu” cech, 

nie dostarcza informacji na temat narracyjnej w�tkowo�ci, kluczowej dla tej for-

my reprezentacji. W wyniku koncentracji na obecno�ci lub braku pewnych cech 

uzyskano fragmentaryczne dane, np. brak informacji na temat organizacji czaso-

wej – co jest pewnym ograniczeniem procedury badawczej. Dyskusyjne jest 

tak�e kryterium kwalifikowania cech jako składowych prototypu – na minimal-

nym poziomie 20% – b�d�ce replikacj� kryterium stosowanego w pierwowzorze 

bada�. Odnosz�c si� do dotychczasowych rozwa�a�, warto si� zastanowi�, czy 

je�eli cz�stotliwo�� wyst�powania cech wł�czonych w zakres prototypu wynosi 

20-50%, to mamy do czynienia z prototypem? 

Zgodnie z teori� prototypu uzasadnione jest przewidywanie, �e jednostka, 

dokonuj�c rozró�nie� mi�dzy wstydem a innymi negatywnymi emocjami samo-

�wiadomo�ciowymi, jak poczucie winy czy zakłopotanie, posługuje si� prototy-

pem, a nie abstrakcyjnymi wymiarami (Lewis, 2000). Mog� o tym �wiadczy�
m.in. dane pochodz�ce z badania, w którym czas był opisywany jako płyn�cy 

wolniej (por. retencja w prototypie) w trakcie do�wiadczania wstydu ni� poczu-
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cia winy (Tangney, Dearing, 2002, s. 21). Przedstawione badanie dostarcza 

przede wszystkim interesuj�cych obszarów do dalszych penetracji empirycz-

nych, np. opisania tre�ciowego aspektu pod k�tem elementów dezadaptacyjnych. 
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CONTENT AND STRUCTURE OF SHAME’S PROTOTYPE 

AS COMPLEX EMOTION’S EXAMPLE  

S u m m a r y

This study is based on the conclusion that emotion knowledge is organized in terms of prototypes. 

The subject of this exploratory study is autoevaluative self-conscious emotion – shame. The 

participants (N = 29) were asked to describe emotional autobiographical emotional episode. Then 

the subjects‘ narratives were categorized by coders and submitted to hierarchical cluster analysis. 

The result was a prototypical description of this emotion. Derived, exploratory results provide 

mainly: 1) the description of complex emotion as prototype, 2) the structural characteristic of 

shame, 3) arbitrate the issue of „potential synthesis“ in the field of postcognitive emotions. 

Key words: shame, narrative, prototype.


