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THE STRENGTH OF BASIC HOPE  
AND THE LEVEL OF SELF-ESTEEM AS INFLUENCING SENSITIVITY TO HARM:  

AN EXPERIMENTAL STUDY 

Abstract. The aim of the study was to verify the hypothesis that basic hope and self- 
-esteem influence reactions to harm from others. The participants (N = 86) were asked 
to imagine specified situations of wrongdoing and describe their possible reactions to 
them. They filled in BHI-12, measuring the presumptions on the orderliness and 
positivity of the world, and Rosenberg’s SES. The results indicate that basic hope is 
negatively related to the belief that the social world is harmful and self-esteem is 
negatively related to the perceived harmfulness of the imagined situations. Both basic 
hope and self-esteem are negatively related to tendency for revenge and positively 
related to reconciliation with the wrongdoer. The results of a former study on memory 
and recollections and those of the present research indicate that basic hope and self-
esteem play important roles in the understanding of and reactions to interpersonal 
harm, although their roles differ in some respects.  
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W badaniach zapamiętanych krzywd z przeszłości (Gruszecka, Trzebiński,  
w druku) okazało się, Ŝe im silniejsza nadzieja podstawowa i wyŜsze poczucie 
własnej wartości, tym mniejsza skłonność do spostrzegania świata społecznego 
jako krzywdzącego, tym mniejsze poczucie pokrzywdzenia przez los i w po-
równaniu z innymi ludźmi, a takŜe mniejsze natęŜenie poczucia krzywdy  
z konkretnych, ale zarazem wysoce subiektywnych powodów, takich jak na 
przykład podwaŜenie godności osobistej. PoniewaŜ moŜna podejrzewać, Ŝe siła 
nadziei oraz poziom samooceny mogą wpływać na treść zapamiętanych lub 
ujawnianych krzywd, warto jest zbadać analizowaną zaleŜność na materiale 
eksperymentalnym, w którym prosi się uczestników o wyobraŜenie sobie kon-
kretnych, jednakowych sytuacji, a następnie o wyobraŜenie sobie i opisanie 
swoich prawdopodobnych reakcji na te sytuacje. W ten sposób kaŜdy uczestnik 
postawiony jest wobec tych samych sytuacji wyjściowych, co umoŜliwia lepszą 
analizę badanych związków. PoniewaŜ mowa o wyobraŜonych sytuacjach i wy-
obraŜonych własnych reakcjach na nie, a nie o zachowaniach rzeczywistych  
w rzeczywistych sytuacjach, warto jest odnieść uzyskane w tym badaniu wy-
niki do poprzednich danych, opartych na materiale autobiograficznym. ZbieŜ-
ność zaleŜności wykrytych w obu badaniach byłaby mocnym wsparciem dla 
naszych hipotez.  

NADZIEJA PODSTAWOWA I POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI  
A WRAŻLIWOŚĆ NA POKRZYWDZENIE 

Treść „prywatnych ontologii”, czyli przekonań o cechach świata, a takŜe zge-
neralizowane przekonania o własnej osobie wpływają na rozumienie i przeŜy-
wanie zdarzeń społecznych. Silna nadzieja podstawowa, czyli przekonanie, Ŝe 
świat jest przewidywalny i sensowny, a takŜe wartościowy i przychylny dla lu-
dzi (Trzebiński, Zięba, 2004; Trzebiński, 2008) sprawia, Ŝe rzadziej i w mniej-
szym stopniu interpretujemy daną sytuację jako krzywdę wyrządzoną nam 
intencjonalnie przez inną osobę, a częściej jako efekt doraźnych czynników. 
Wynikająca z silnej nadziei podstawowej większa ufność wobec człowieka mo-
Ŝe teŜ sprzyjać oczekiwaniu na moŜliwą przyszłą pozytywną zmianę w psy-
chice osoby krzywdzącej lub nieprzyjaznej nam. W konsekwencji silna nadzie-
ja powodować powinna mniejszą wraŜliwość na pokrzywdzenie, większą łat-
wość wychodzenia z roli ofiary, większą pozytywność postawy wobec krzyw-
dziciela oraz gotowość do wybaczania krzywd (Gruszecka, Trzebiński, w dru-
ku). Udział nadziei podstawowej w naszym myśleniu i ocenianiu jest widoczny 
przede wszystkim w sytuacjach niepewnych, niejednoznacznych i nowych. 
Silniejsza nadzieja podstawowa powoduje wtedy obniŜenie ostroŜności i czuj-
ności (Schul, Mayo, Burnstein, 2008), ale z drugiej strony pozwala dłuŜej 
utrzymywać hipotezę dobrych intencji partnera, a więc dłuŜej mieć do niego 
zaufanie w sytuacji nieoczekiwanych lub niekorzystnych dla nas faktów, ale 
nie wbrew faktom. W miarę rozwoju sytuacji i jej lepszego rozumienia do-
chodzi do korekty pierwotnych hipotez, a na plan pierwszy w procesie inter-
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pretacji zdarzeń wysuwa się wiedza o konkretnej sferze Ŝycia i dopływające 
informacje.  

WaŜnym regulatorem naszych zachowań jest teŜ przeświadczenie o warto-
ści własnej osoby i motyw jej obrony. Krzywda ze strony innej osoby bywa 
faktem podwaŜającym wartość własnej osoby, poniewaŜ moŜe świadczyć  
o słabości, niekompetencji, niskiej pozycji społecznej skrzywdzonego/lub o ne-
gatywnej postawie sprawcy wobec niego. Skrzywdzenie moŜe zatem urucha-
miać działania obronne juŜ na poziomie interpretacji zdarzenia. Motyw obrony 
ja, słuŜący obronie przed wejściem w pozycję ofiary, uruchamia się łatwiej  
u osób o wysokiej samoocenie w porównaniu z niską. Jednak w sytuacji zagro-
Ŝenia to osoby o wysokiej samoocenie są bardziej antagonistyczne, nieprzyjaz-
ne, aroganckie, fałszywe niŜ osoby o samoocenie niskiej, a po skrzywdzeniu 
bardziej dbają o odbudowanie wizerunku osoby kompetentnej i niezaleŜnej, 
podczas gdy osoby o samoocenie niskiej stają się bardziej prospołeczne i bar-
dziej starają się polepszyć relacje z partnerem (Schütz, 2005; Vohs, Heather-
ton, 2001). Zarazem jednak wysoka samoocena jest zasobem chroniącym przed 
wejściem w pozycję ofiary, a w przypadku takiego doświadczenia ułatwia 
uwolnienie się z niej. W konsekwencji wysoka samoocena w porównaniu z nis-
ką powinna powodować mniejszą wraŜliwość na pokrzywdzenie, swoistość re-
akcji na krzywdę i wychodzenia z roli ofiary oraz większą gotowość do wyba-
czania krzywd. Przedstawiona argumentacja teoretyczna, szerzej omówio- 
na w naszych innych pracach (Gruszecka, Trzebiński, 2005, 2009) i mająca 
wsparcie empiryczne w wynikach badania autobiograficznego, cytowanego we 
wstępie tego artykułu, pozwoliła na sformułowanie następujących hipotez: 

H1. Nadzieja podstawowa jest negatywnie związana z dyspozycyjną i sy-
tuacyjną skłonnością do doświadczania poczucia krzywdy oraz z reakcjami 
unikania kontaktu i odwetu wobec sprawcy szkody, a pozytywnie z reakcjami 
pojednawczymi.  

H2. Samoocena jest negatywnie związana z dyspozycyjną i sytuacyjną 
skłonnością do doświadczania poczucia krzywdy oraz z reakcjami unikania 
kontaktu ze sprawcą szkody, a pozytywnie z reakcjami odwetowymi, ale takŜe 
z reakcjami pojednawczymi.  

Powodowani wynikami badań nad „ciemnymi stronami wysokiej samo-
oceny” (Bushman i in., 2009; Miller, 2008, Vohs Heatherton, 2001) oraz wska-
zujących na pozytywną rolę silnej nadziei podstawowej w radzeniu sobie  
z problemami (Trzebiński, 2008; Zięba, Czarnecka, Wawrzyniak, 2010) przy-
puszczaliśmy ponadto, Ŝe osoby o samoocenie wysokiej, ale niepewnej, cecho-
wać będzie większa wraŜliwość na pokrzywdzenie i skłonność do agresywnych 
reakcji na zdarzenia niepomyślne, oraz Ŝe silna nadzieja moŜe neutralizować 
te skłonności. 
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METODA 

Osoby badane  

W badaniu wzięło udział 94 studentów zarządzania i marketingu. Wszyscy 
podpisali deklarację zgody na udział w badaniu. Badanie odbywało się w sa-
lach dydaktycznych, w grupach około 20-osobowych, i trwało średnio 30 mi-
nut. Próba docelowa liczyła 86 osób, w tym 55 kobiet (M = 23,50; SD = 4,60)  
(z analiz wyłączono osoby, które wycofały się z badania lub niekompletnie 
wykonały część zadań). 

Przebieg badania  

Uczestnicy badania1 najpierw wypełniali, w rotowanej kolejności, kwestiona-
riusz BHI Trzebińskiego i Zięby (2003), mierzący siłę nadziei podstawowej, 
oraz skalę SES Rosenberga (Łaguna, Lachowicz-Tabaczek, Dzwonkowska, 
2007), która mierzy samoocenę (z dołączoną do niej częścią mierzącą pewność 
samooceny). Następnie wszyscy badani wypełniali skalę KPK mierzącą wraŜ-
liwość na pokrzywdzenie (Gruszecka, 2007). W kolejnym, ostatnim etapie ba-
dania wszystkim uczestnikom przedstawiono w rotowanej kolejności trzy „hi-
storyjki” opisujące sytuacje niejednoznaczne, w których jedna osoba ponosi 
szkodę/krzywdę wskutek zachowania drugiej. Pod opisem kaŜdego zdarzenia 
znajdowały się pytania, którymi mierzono zmienne zaleŜne. 

Pomiar zmiennych niezale żnych 

Nadzieję podstawową mierzono za pomocą kwestionariusza BHI (α = 0,54) 
Trzebińskiego i Zięby (2003). Kwestionariusz zawiera dziewięć diagnostycz-
nych tez, np. „Świat jest w gruncie rzeczy dobry, nawet jeśli jest nam źle”, 
„Zawsze znajdą się jacyś ludzie, którzy pomogą nam w trudnych chwilach”, 
przedzielonych trzema tezami buforowymi. Badany ocenia, w jakim stopniu 
zgadza się z kolejną tezą, na 5-punktowych skalach; od 1 – zdecydowanie nie 
zgadzam się, do 5 – zdecydowanie zgadzam się. Wskaźnikiem siły nadziei pod-
stawowej jest suma punktów ze skal diagnostycznych. Im wyŜszy wskaźnik, 
tym silniejsza nadzieja. 
Poczucie własnej wartości mierzono za pomocą skali SES Rosenberga (α = 
= 0,88), w adaptacji polskiej (Łaguna, Lachowicz-Tabaczek, Dzwonkowska, 
2007), zawierającej 10 twierdzeń samoopisowych, na przykład: „UwaŜam, Ŝe 
jestem osobą wartościową przynajmniej w takim stopniu, co inni”, „UwaŜam, 
Ŝe posiadam wiele pozytywnych cech”. Badany ocenia, jak dalece zgadza się 
lub się nie zgadza z kaŜdym z tych twierdzeń, na skali: od 1 – zdecydowanie 
się nie zgadzam, do 5 – zdecydowanie się zgadzam. Wskaźnikiem samooceny 
była suma punktów z wszystkich skal (po odwróceniu punktacji dla twierdzeń 
„negatywnych”). Im wyŜsza wartość wskaźnika (maksymalnie 50 punktów) 

                                                 
1 Badanie wykonała Anna Kot. 
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lub im wyŜsza wartość wskaźnika uśrednionego (przedział: 1-5), tym wyŜsza 
samoocena.  
Pewność samooceny mierzono skalą Rosenberga, z dołączoną do niej skalą 
pewności samooceny (por. Dymkowski, 1989), co polegało na wypełnieniu skali 
Rosenberga w wersji oryginalnej, a następnie według instrukcji: Zaznacz, jak 
bardzo jesteś pewien wyraŜonych przekonań o sobie (α = 0,77). KaŜde z dziesięciu 
stwierdzeń było oceniane na skali od 1 – jestem zupełnie pewien, do 5 – wcale 
nie jestem pewien. Im wyŜszy wynik w skali (maksymalnie 50 punktów) lub im 
wyŜszy wynik uśredniony (przedział: 1-5), tym większa pewność samooceny.  

Pomiar zmiennych zale żnych 

Dyspozycyjną wraŜliwość na pokrzywdzenie mierzono kwestionariu-
szem KPK (Gruszecka, 2007). Kwestionariusz składa się z 12 stwierdzeń doty-
czących: (1) przekonań na temat sprawiedliwości świata i traktowania własnej 
osoby przez innych, np. „Często dotykają mnie złe rzeczy, na które sobie nie 
zasłuŜyłem”, (2) poczucia wpływu na bieg zdarzeń, np. „Moje poraŜki są dzie-
łem przypadku lub innych ludzi” oraz (3) natury ludzi, np. „Krzywdzenie in-
nych leŜy naturze człowieka”. KaŜde stwierdzenie jest oceniane na skali od 1 – 
zdecydowanie się nie zgadzam, do 5 – zdecydowanie się zgadzam. Wynikiem 
ogólnym jest suma punktów lub wynik uśredniony udzielonych odpowiedzi po 
uprzednim odwróceniu punktacji dla pięciu stwierdzeń, które są sformuło-
wane nie wprost. Im wyŜszy wynik, tym większa skłonność do spostrzegania 
świata społecznego jako krzywdzącego i do poczucia krzywdy. Skala ma cha-
rakter eksperymentalny. Dotychczas nie przeprowadzono badań dotyczących 
trafności i rzetelności skali na odpowiednio duŜej grupie osób. Współczynniki 
rzetelności alfa Cronbacha uzyskane w dwóch badaniach wynosiły od 0,73 
(Gruszecka, 2007) do 0,86 (Maj, 2008). W prezentowanym badaniu współczyn-
nik α = 0,69. 
Reakcje na sytuacje pokrzywdzenia. Pomiar przeprowadzono za pomocą 
procedury „Zdarzenia”, przygotowanej na potrzeby badania. Badanym przed-
stawiono opis trzech sytuacji społecznych (historyjek), w których jedna osoba 
wyrządza szkodę drugiej. Historyjki dotyczyły incydentów w relacji: przeło-
Ŝony–podwładny, rodzic–dziecko oraz relacji koleŜeńskich, i zostały wybrane  
z większej puli metodą sędziów kompetentnych (którzy ocenili je jako wielo-
znaczne). KaŜde zdarzenie zostało zredagowane w męskiej i Ŝeńskiej wersji 
płci bohaterów, a kaŜdy uczestnik badania otrzymywał wersję płci bohaterów 
zgodną z własną płcią. Trafność ekologiczna opisanego narzędzia została zwe-
ryfikowana pozytywnie w badaniu pilotaŜowym. Przykładowe zdarzenie miało 
następującą treść: 
 

Stypendium. Ania i Iwona są koleŜankami ze studiów, studiują na IV roku 
ochrony środowiska. Jest moŜliwość wyjazdu na czteromiesięczne stypendium do 
Norwegii i Ani bardzo zaleŜy na tym wyjeździe. Iwona nie jest zainteresowana, bo 
w tym czasie wychodzi za mąŜ. Ania z powodu choroby nie dowiaduje się o przy-
spieszeniu terminu składania podań, a Iwona, pochłonięta przygotowaniami do 
ślubu, zapomina jej o tym powiedzieć. 
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Po zapoznaniu się z daną historią, uczestnicy badania odpowiadali na py-
tania dotyczące tego, jak przypuszczalnie by się zachowali, gdyby to oni byli 
osobą poszkodowaną w tej historii. Pytania dotyczyły afektywnej reakcji na 
zdarzenie, np. „Czuję się uraŜona”, „Szukam okazji do odwetu”, „DąŜę do 
przywrócenia dobrych kontaktów”, oraz siły tych reakcji. Odpowiedzi udzie-
lano na skali od 1 – zdecydowanie nie, do 5 – zdecydowanie tak. Ponadto pro-
szono o odpowiedz na pytanie: „JeŜeli poczułabyś się skrzywdzona, to jak duŜa 
byłaby to krzywda?” Odpowiedzi na to pytanie udzielano na skali siedmio-
stopniowej: od 1 – brak krzywdy, do 7 – bardzo duŜa krzywda. W opisany spo-
sób mierzono natęŜenie trzech form reakcji wobec sprawcy krzywdy: ucieczka, 
odwet i pojednanie, a takŜe skłonność do odczuwania poczucia krzywdy i su-
biektywną wielkość doznanej krzywdy. Ogólne (zagregowane) wskaźniki 
wraŜliwości na pokrzywdzenie oraz reakcji ucieczkowych, odwetowych i po-
jednawczych przybierały wartości od 1 do 5, a wskaźnik wielkości poniesionej 
krzywdy – wartości od 1 do 7. 

WYNIKI 

Nadzieja podstawowa i poczucie własnej warto ści  
a wrażliwo ść na pokrzywdzenie 

Wyniki analiz korelacji testujących hipotezy o związku nadziei podstawowej  
i samooceny z dyspozycyjną i sytuacyjną skłonnością do doświadczania poczu-
cia krzywdy oraz z reakcjami na szkody ponoszone w interakcjach społecznych 
przedstawia tabela 1. 

 

Tabela 1. 
Korelacja (rho Spearmana): wynik w skali poczucia krzywdy oraz reakcje na 
wyobraŜone zdarzenia i wobec sprawcy szkody (dane uśrednione dla trzech 
zdarzeń) 

 
Siła nadziei 
podstawowej 

Poziom  
samooceny 

Pewność 
samooceny 

Poczucie krzywdy – wynik w skali KPK -0,56** -0,40**  -0,40** 

Reakcja na wyobraŜone szkody:    

 Poczucie krzywdy -0,18* -0,31** -0,21* 

 Wielkość krzywdy -0,28** -0,30** -0,33** 

Reakcje wobec sprawcy szkody:    

 Odwetowe -0,25* -0,20*  -0,11 

 Ucieczkowe -0,08 -0,21* -0,18  

 Pojednawcze  0,20*  0,18*   0,06 

*p<0,05; **p<0,01 (jednostronne) 
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Zgodnie z przewidywaniami okazało się, Ŝe im silniejsza była nadzieja oraz 
wyŜsza samoocena i jej pewność, tym słabsza dyspozycyjna skłonność do spo-
strzegania świata jako krzywdzącego oraz słabsza sytuacyjna skłonność do 
reagowania poczuciem krzywdy na ponoszone szkody i subiektywna ocena 
wielkości poniesionej krzywdy. Ponadto im silniejsza była nadzieja, tym 
mniejsze natęŜenie reakcji odwetowych wobec sprawcy szkody, większe zaś 
natęŜenie reakcji pojednawczych, co takŜe jest wynikiem przewidywanym. 
Analogiczne okazały się związki samooceny z wymienionymi reakcjami, co 
oznacza niezgodność z testowaną hipotezą w części dotyczącej nasilenia reak-
cji odwetowych. Okazało się ponadto, Ŝe samoocena koreluje negatywnie z re-
akcjami ucieczkowymi; analogiczna zaleŜność nie uzyskała natomiast poziomu 
istotności w przypadku nadziei podstawowej. 

Aby sprawdzić rolę pewności samooceny w relacji: samoocena–skłonność 
do doświadczania poczucia krzywdy, przeprowadziliśmy dwie odrębne analizy 
wariancji na wskaźnikach dyspozycyjnej i sytuacyjnej skłonności do doświad-
czania poczucia krzywdy u osób o wysokiej i niskiej samoocenie oraz o samo-
ocenie stabilnej i niestabilnej. Dla celów tej analizy osoby badane podzielono 
ze względu na poziom samooceny na dwie grupy i na dwie grupy ze względu 
na pewność samooceny. Analiza wariancji na wskaźnikach dyspozycji do 
doświadczania poczucia krzywdy w układzie 2 (samoocena: niska vs wysoka)  
x 2 (pewność samooceny: niska vs wysoka) wykazała efekt główny samooceny: 
F(1,79) = 4,08; p<0,05; ŋ2 = 0,05 (M = 2,73; SD = 0,50 vs M = 2,44; SD = 0,37), 
a na poziomie trendu statystycznego – efekt główny pewności samooceny: 
F(1,79) = 3,42; p<0,07; ŋ2 = 0,04 (M = 2,73; SD = 0,42 vs M = 2,47; SD = 0,79), 
ale nie ujawniła interakcji obu czynników w tych reakcjach. Analogiczna 
analiza wariancji na wskaźnikach sytuacyjnej skłonności do doświadczania 
poczucia krzywdy wykazała, Ŝe jedynie poziom samooceny istotnie wyjaśnia 
zmienność poczucia krzywdy jako reakcji na aktualnie ponoszone szkody: 
F(1,81) = 4,48; p<0,05 ŋ2 = 0,06 (M = 3,67; SD = 0,81 vs M = 3,14; SD = 0,97). 
Poczucie to okazało się wyŜsze u osób o samoocenie niskiej w porównaniu  
z wysoką, co jest zgodne z wynikami wcześniej wykonanych analiz korelacji. 

Aby sprawdzić rolę nadziei podstawowej w relacji: samoocena–skłonność 
do doświadczania poczucia krzywdy, przeprowadziliśmy odrębne analizy wa-
riancji na wskaźnikach dyspozycyjnej i sytuacyjnej skłonności do doświadcza-
nia poczucia krzywdy u osób o wysokiej i niskiej samoocenie (podział według 
mediany) oraz nadziei silnej i słabej (podział według mediany). Analiza wa-
riancji na wskaźnikach dyspozycji do doświadczania poczucia krzywdy w ukła-
dzie 2 (siła nadziei: niska vs wysoka) x 2 (samoocena: niska vs wysoka) wyka-
zała znaczący efekt główny nadziei – F(1,83) = 15,11; p<0,0001; ŋ2 = 0,16  
(M = 2,82; SD = 0,53 vs M = 2,40; SD = 0,33) – i nie ujawniła Ŝadnych innych 
efektów. Analogiczna analiza wariancji na wskaźnikach sytuacyjnej skłonno-
ści do doświadczania poczucia krzywdy wykazała jedynie znany juŜ efekt sa-
mooceny: F(1,83) = 6,06; p<0,01; ŋ2 = 0,07 (M = 3,68; SD = 0,80 vs M = 3,18; 
SD = 0,95) (nie stwierdzono Ŝadnych innych efektów). 
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Nadzieja podstawowa i samoocena  
jako predyktory poczucia krzywdy  

Aby sprawdzić, jaka jest rola predykcyjna mierzonych dyspozycji we wraŜli-
wości na pokrzywdzenie, wykonaliśmy regresję wielokrotną (metoda kroko-
wa), wprowadzając do modelu – jako zmienną wyjaśnianą – poczucie krzywdy. 
Jako zmienne wyjaśniające do modelu wprowadzano: nadzieję podstawową, 
samoocenę oraz pewność samooceny. Najsilniejszym predyktorem poczucia 
krzywdy okazała się nadzieja podstawowa, której wzrost osłabiał natęŜenie 
poczucia krzywdy (ß = -0,66; p<0,0001), a kolejnym – poziom samooceny, któ-
rej wzrost takŜe osłabiał natęŜenie poczucia krzywdy (ß = -0,53; p<0,0001). 
Pewność samooceny nie wyjaśniała w sposób istotny mierzonej zmiennej. 
Wyniki prezentuje tabela 2. 
 

Tabela 2. 
Wyniki analizy regresji dla zmiennej poczucie krzywdy (średnia w KPK) 

Zmienne  
wprowadzane  ß t p R2 F p 

Krok 1 Siła BH -0,66 -7,65 0,0001 0,43 58,56 0,0001 

Krok 2 
Siła BH -0,53 -5,09 0,0001 

0,45 33,11 0,0001 
Poziom SE -0,23 -2,19 0,05 

 

WNIOSKI  

Wyniki badania wskazują na negatywny związek nadziei podstawowej i sa-
mooceny ze skłonnością do doświadczania poczucia krzywdy. Im silniejsza 
była nadzieja, a takŜe im wyŜsza i im pewniejsza samoocena, tym mniejsza 
dyspozycyjna skłonność do poczucia krzywdy i do reagowania tym poczuciem 
na aktualnie ponoszone szkody. Uzyskaliśmy więc wyniki wspierające konklu-
zje z badania autobiograficznego, mierzącego wraŜliwość na pokrzywdzenie 
(Gruszecka, Trzebiński, w druku). Wyniki analiz regresji, w których zmien-
nymi wyjaśniającymi były nadzieja i samoocena, dają ponadto podstawę do 
formułowania wniosków przyczynowych – o wpływie słabszej nadziei podsta-
wowej i niskiego poczucia własnej wartości na skłonność do spostrzegania 
świata społecznego jako krzywdzącego, a niskiego poczucia własnej wartości 
takŜe na skłonność do spostrzegania bieŜących zdarzeń jako krzywdzących. 
Jak się okazało, nadzieja i samoocena takŜe korelowały z konstruktywnością 
vs destruktywnością reakcji na ponoszone szkody: im silniejsza była nadzieja  
i samoocena, tym większa deklarowana skłonność do pojednania a mniejsza 
odwetu, zaś przypadku samooceny – takŜe mniejsza skłonność do unikania 
kontaktu ze sprawcą szkody. Zaufanie do tych wyników ogranicza fakt, Ŝe 
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uczestnicy badania odnosili się do sytuacji hipotetycznych, a ich deklaracje 
mogą być obciąŜone potrzebą aprobaty społecznej, która jest bardziej wyrazi-
sta przy wysokiej samoocenie w porównaniu z niską. Wyniki nie potwierdzają 
moderującej roli pewności samooceny i nadziei podstawowej w związku mię-
dzy samooceną a wraŜliwością na pokrzywdzenie. Związek ten u osób o niskiej 
i wysokiej samoocenie nie zmieniał się zaleŜnie od pewności samooceny ani 
zaleŜnie od siły nadziei podstawowej.  

DYSKUSJA OGÓLNA 

WraŜliwość na pokrzywdzenie okazała się tym większa, im słabszą mamy 
nadzieję i mniej pozytywnie wartościujemy siebie. Uzyskaliśmy więc wyniki 
wspierające konkluzje z naszego badania, mierzącego wraŜliwość na pokrzyw-
dzenie w warunkach aktywizacji pamięci autobiograficznej (Gruszecka, Trze-
biński, w druku). W przypadku obu dyspozycji przewidywana zaleŜność ujaw-
niła się w pomiarze poczucia skrzywdzenia przez los, poczucia krzywdy w po-
równaniu z innymi ludźmi oraz doświadczania tego stanu w reakcji na spe- 
cyficzne przewiny innych (badanie autobiograficzne), a takŜe w pomiarze dys-
pozycyjnej i sytuacyjnej skłonności do spostrzegania świata społecznego jako 
krzywdzącego i reagowania nań poczuciem krzywdy (badanie obecne). Na- 
tomiast dostępność pamięciowa minionych krzywd, w tym krzywd niewy- 
baczonych (przypominanie spontaniczne), wiązała się tylko z nadzieją i – zgod-
nie przewidywaniami – okazała się tym większa, im słabszą mamy nadzie- 
ję, nie wiązała się natomiast istotnie z poziomem samooceny (badanie 
autobiograficzne).  

Zgodnie z wynikami obu badań deficyt pozytywnych przekonań na temat 
świata i własnej osoby sprzyja takiemu interpretowaniu niekorzystnych oso-
biście zdarzeń, przy którym krzywda i złe intencje partnera dominują w spo-
strzeganiu zdarzenia (np. paskudnego postępku partnera), a jednocześnie 
skłonność do wybaczenia jest niewielka. Wyniki prezentowanego badania,  
w którym wykorzystano analizę regresji, zwiększają zasadność przyczyno- 
wej interpretacji wykrytej zaleŜności między słabą nadzieją podstawową  
i niskim poczuciem własnej wartości a spostrzeganiem świata społecznego 
jako krzywdzącego. 

NiezaleŜnie od moŜliwych wyjaśnień powyŜszej róŜnicy między rolą na-
dziei podstawowej i samooceny w percepcji krzywdy, wyniki obu badań dają 
podstawę, by przyjąć, Ŝe nadzieja podstawowa i samoocena są zasobami chro-
niącymi przed wejściem w rolę ofiary. Co więcej, oba te czynniki zapewne 
sprzyjają konstruktywnym reakcjom wobec sprawcy krzywdy: im silniejsza 
nadzieja i poczucie własnej wartości, tym większa skłonność do pojednania, 
zaś mniejsza do odwetu, a przypadku samooceny takŜe mniejsza skłonność do 
unikania kontaktu ze sprawcą szkody.  

Przeświadczenia o naturalnym porządku i pozytywności ludzkiego świata, 
a takŜe przekonanie o własnej wartości stanowią waŜne przesłanki definiowa-
nia sytuacji Ŝyciowych jednostki. Jedną z takich sytuacji jest szkoda wynika-
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jąca z działań innych osób. Przekonania płynące z silnej nadziei podstawowej 
sprzyjają zakładaniu nieintencjonalnych i doraźnych przyczyn szkody. Takie 
załoŜenie, przyjmowane w nowej sytuacji a priori, ułatwia interpretowanie 
okoliczności zdarzenia bez dominującego wpływu negatywnych uczuć, takich 
jak krzywda, poniŜenie, lęk i agresja. Proces interpretacji jest bardziej zrów-
nowaŜony emocjonalnie. Poszkodowany nie unika kontaktów z drugą osobą, 
przez co moŜe rozwaŜyć jej wyjaśnienia oraz moŜe wczuć się w jego percepcję 
zaistniałej sytuacji. Gdy krzywda rzeczywiście jest nieintencjonalna i incyden-
talna, na przykład wynika z zaniedbania lub nieuwagi (por. treść hipotetycz-
nych zdarzeń), to takie przekonania i zachowania ułatwiają konstruktywne 
radzenie sobie ze szkodą, bez zrywania więzi z partnerem i bez uwikłania  
w destrukcyjną dla obu stron interakcję. Gdy uwaŜamy, Ŝe szkoda wynikała  
z działań intencjonalnych i partner świadomie szkodzi naszej sprawie, takie  
a priori przeświadczenia mogą w pierwszej fazie opóźniać rozwaŜne i adapta-
cyjne działania pokrzywdzonego, włącznie z domaganiem się zadośćuczynienia 
i kary. Jest prawdopodobne, Ŝe osoba z silną nadzieją podstawową będzie od-
woływać się wtedy przede wszystkim do uznanych społecznie reguł sprawie-
dliwości, a nie do natychmiastowych zachowań odwetowych. Rzadziej podej-
mie rolę pokrzywdzonego, częściej przewodzić będzie działaniom korygującym 
krzywdę w oparciu o prawne reguły lub działaniom zmieniającym prawo. Gdy 
odczuje krzywdę, częściej będzie skłonna do wybaczenia, gdyŜ silna nadzieja 
podstawowa pozwoli jej uwzględnić moŜliwości pozytywnych zmian postaw,  
a nawet osobowości krzywdziciela. Łatwo jednak wyobrazić sobie okoliczności, 
w których dłuŜsze utrzymywanie „załoŜenia o niewinności” moŜe okazać się 
kosztowne. Warto jednak wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, oczeki-
wania sterujące naszym rozumieniem zdarzenia są podatne na modyfikacje 
pod wpływem napływających faktów lub głębszej refleksji. Oczekiwania pły-
nące z nadziei podstawowej mogą więc być falsyfikowane. Koszty dotyczą więc 
przede wszystkim pierwszej fazy interakcji. Po drugie, koszty te są przewa-
Ŝone zyskami, gdy uwzględnimy, jak często w naszym Ŝyciu zbyt szybka nega-
tywna ocena partnera okazuje się krzywdząca. Nasze reakcje mogą wtedy 
tworzyć nową rzeczywistość w naszych relacjach i dopiero one burzą trwale 
więzi.  

 Przedstawione rozumowanie wymaga dokładniejszej weryfikacji, w której 
trzeba dotrzeć do charakterystyki procesów interpretacyjnych niekorzystnego 
zdarzenia społecznego, z uwzględnieniem roli, jaką w nich odgrywają prze-
świadczenia płynące z nadziei podstawowej. Istniejące badania (Trzebiński, 
2008; Trzebiński, Zięba, 2012) sugerują, Ŝe siła nadziei podstawowej wpływa 
na traktowanie nieodwracalnych strat, takich jak własna cięŜka choroba lub 
katastrofalna powódź, bardziej jako wyzwania do aktywności niŜ jako zrzą-
dzenia losu, z którego nie ma wyjścia. ZauwaŜono teŜ silniejsze przejawy 
wzrostu potraumatycznego u osób, które przeszły kryzysowe doświadczenie. 
Podobnie wygląda związek siły nadziei podstawowej z reagowaniem na duŜe 
zmiany w sytuacji Ŝyciowej, na przykład spodziewane narodziny pierwszego 
dziecka przez kobietę i męŜczyznę.  
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TakŜe przekonania o własnej wartości stanowią waŜne przesłanki defi-
niowania róŜnych sytuacji Ŝyciowych, w tym szkód wynikających z działań 
innych osób. Powodowani wynikami badań nad „ciemnymi stronami wysokiej 
samooceny” przypuszczaliśmy, Ŝe osoby o samoocenie wysokiej, ale niepewnej 
cechować będzie większa wraŜliwość na pokrzywdzenie i skłonność do gniew-
nych reakcji na zdarzenia niepomyślne oraz Ŝe silna nadzieja moŜe neutrali-
zować te skłonności. Prezentowane badania nie potwierdzają tych przewidy-
wań. Brak oczekiwanych zaleŜności w danym badaniu nie oznacza jednak, Ŝe 
zaleŜności takich nie ma. Warto w tym kontekście podkreślić, Ŝe uczestnicy 
naszych badań deklarowali raczej wysoki poziom samooceny i byli jej bardziej 
pewni niŜ niepewni. Dlatego dyskutowane hipotezy warto by było zweryfi- 
kować w badaniu o większej liczbie uczestników lub poprzedzonym selekcją 
osób uzyskujących wyniki skrajne we wskazanych skalach. W naszym bada-
niu w warunku samoocena wysoka i niepewna znalazła się tylko jedna osoba, 
a w warunku samoocena niska silna nadzieja – tylko trzy osoby.  

PoniewaŜ jednak samo wzbudzenie poczucia krzywdy, a nawet siła tego 
uczucia nie przesądzają o skutkach takich doświadczeń, dalsze badania nad 
rolą omawianych tutaj przekonań w reagowaniu na krzywdy powinny doty-
czyć kwestii znaczenia tych czynników w róŜnicowaniu działań zaradczych, 
adaptacyjności tych działań i w wybaczaniu krzywd. Według zebranych juŜ 
danych sposób przetworzenia doznanej krzywdy i jej wybaczenie silniej zaleŜy 
od sposobu przetworzenia tego doświadczenia niŜ od rodzaju i własności po-
niesionej szkody w znaczeniu zobiektywizowanym. Prezentowane badania 
jedynie dotykają tej kwestii sugerując, Ŝe badane dyspozycje sprzyjają kon-
struktywności reakcji na pokrzywdzenie, co stanowi przesłankę oczekiwania, 
Ŝe sprzyjają takŜe „wybaczalności” krzywd. Oczekiwania takie potwierdzają 
wyniki innych naszych badań (Gruszecka, Trzebiński, w druku). 
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