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Zamiast wstępu

ZaBaWa jest skrótem od „Zespół Badania Wpływu Społecznego”. Zespół to prze-
dziwny, bo niezwiązany z żadną instytucją. ZaBaWa jest ogólnopolska i rozsiana po 
całym kraju. No, prawie całym, bo ciągle są białe plamy. W Polsce wpływem spo-
łecznym zajmuje się sporo osób. Niektórzy upodobali sobie studiowanie literatury 
na ten temat i pisanie na jej podstawie prac przeglądowych i teoretycznych. Inni, 
a takich jest więcej, prowadzą badania. Część z nich obserwuje tricki i taktyki stoso-
wane przez najbardziej efektywnych praktyków wpływu społecznego, inni badają te 
procesy przez symulacje komputerowe lub eksperymenty naturalne, inni upodoba-
li sobie badania laboratoryjne, jeszcze inni − kwestionariuszowe. Niektórych z nas 
interesuje głównie kwestia przywództwa, innych lobbing, jeszcze innych mobbing. 
Są też tacy, którzy koncentrują się na językowych niuansach wpływu społecznego, 
stosowanych technikach, reklamie, czy sugestybilności. Wszystkich nas łączy jed-
nak przekonanie, że w gronie osób zajmujących się wpływem społecznym warto się 
spotykać. Nie tylko towarzysko (choć towarzysko się spotykać na pewno warto!), 
ale i po to, by umawiać się na wspólne badania, dzielić się ideami teoretycznymi 
i empirycznymi, nawzajem życzliwie krytykować te pomysły, które nie są doskonałe 
lub są wręcz złe. 

ZaBaWa to organizacja nieformalna. Nie mamy prezesa, sekretarza ani, co gor-
sza, sekretarki. Nie mamy lokalu ani składek członkowskich. Nie mamy pieczątek 
ani numeru REGON. Przystąpić do ZaBaWy może każdy, kto chce się bawić. Bawić 
w badanie zagadnień wpływu. Bawić! Wszystkim nam przyświeca bowiem idea, by 
nie była to tylko ciężka praca, a przede wszystkim, by nie była to praca, o której myśli 
się „niech to się wreszcie skończy”. Chcemy się problematyką wpływu społecznego 
bawić, chcemy, by nas to kręciło, by nas to cieszyło, by nie chciało nam się z tym 
skończyć!

Zabawa − jak to zabawa. Czasem trudno ją rozkręcić. Na wiejskich dyskotekach 
bywało tak, że zanim chłopcy dokończyli pierwszą ćwiartkę, obowiązywała zasada: 
panowie pod jedną ścianą, panie pod drugą. Potem jednak rozpoczynały się tańce 
(przeważnie według schematu: dwa wolne kawałki naprzemiennie z dwoma szyb-
kimi) i zabawa się rozkręcała. Niekiedy nawet za bardzo, przynajmniej zdaniem 
interweniujących sił porządkowych. Gdy kilka lat temu ogłosiliśmy ideę ZaBaWy, 
deklarowany entuzjazm pozwalał sądzić, że pomysł był trafi ony, ale rozkręcić zaba-
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wę było trudno. Tym bardziej że środki, które rozkręcają wiejskie dyskoteki, w tym 
przypadku były raczej nieadekwatne. W rozkręceniu zabawy pomogli krakowiacy 
(czujący się też góralami), którzy wpadli na pomysł zorganizowania konferencji. 
Konferencja rozpoczęła się, trwała i zakończyła, ale przede wszystkim udała się 
nadzwyczajnie. Wysłuchaliśmy bardzo wielu referatów, a referenci wysłuchali wie-
lu głosów krytycznych i polemicznych, jednak nade wszystko zachęcających ich 
do kontynuowania tego, co robią. To miało niebywałą wartość dla obu stron które 
mogły się od siebie różnych rzeczy nauczyć. Dyskusja trwała także w kuluarach i po 
ofi cjalnym zakończeniu każdego z konferencyjnych dni. Rozjeżdżaliśmy się (my 
spoza Krakowa) lub rozchodziliśmy (my z Krakowa) z pełnym przekonaniem, że 
uczestniczyliśmy w czymś wyjątkowym, ważnym i nadzwyczaj pożytecznym. „My” 
się rozjeżdżaliśmy i rozchodziliśmy, bo na konferencji nie było myślenia w katego-
riach „my” i „oni”. Myślenie o zabawowiczach w kategoriach „my kolektywnego” to 
też ważna i symptomatyczna cecha krakowskiego spotkania.

Podczas konferencji narodziła się idea wydania wspólnej książki. Nie chodziło 
jednak o stworzenie tradycyjnego tomu pokonferencyjnego. Chcieliśmy, aby nasze 
spotkanie i wygłoszone referaty były tylko wstępem do wspólnego stworzenia spójnej 
treściowo i ciekawej merytorycznie zbiorowej monografi i. Proponowane teksty pod-
dawaliśmy surowej, merytorycznej obróbce redakcyjnej i profesjonalnym recenzjom. 

Jeden z nas − autorów tego rozdziału, nazwanego nie Wstępem lecz Zamiast 
wstępu, bo wstępów prawie nikt nie czyta − pamięta, że podczas studiów profesor 
nakazał mu przeczytanie pewnej specyfi cznej monografi i. Była ona dostępna w czy-
telni Instytutu Psychologii. Na pierwszej stronie autor umieścił dedykację: „Marioli 
– Ojciec”. Jakiś student (któremu zapewne ten sam profesor polecił zapoznać się 
z lekturą nieco wcześniej) do owego „Marioli – Ojciec” dopisał: „kazał to czytać za 
karę”. 

Zarówno autorzy książki, którą w tej chwili Czytelnik ma przed oczami, jak i jej 
redaktorzy zrobili wiele, by nikomu dopisek tego typu nie przyszedł do głowy (choć 
na wszelki wypadek nikomu tej książki nie zadedykowaliśmy). Czy nasze nadzieje są 
zasadne? O tym wyrokować może tylko Czytelnik. A co znajdzie w tej monografi i? 

Składa się ona z czterech części. Nie dlatego, że czwórkę uważamy za liczbę ma-
giczną czy w inny sposób szczególną, ale dlatego, że to, co zaproponowali autorzy, 
jak nam się wydaje, dobrze dzieli się właśnie na cztery obszary tematyczne. I tak, 
pierwsza część, którą nazwaliśmy Metody wywierania wpływu społecznego. Umysł 
i czynniki sytuacyjne składa się z sześciu tekstów.

Pierwszym z nich jest rozdział Wpływ społeczny a procesy automatyczne i bezre-
fl eksyjność napisany przez Józefa Maciuszka. Autor zwraca uwagę, że w literaturze 
przedmiotu wpływ społeczny często jest ujmowany w kontekście świadomości oso-
by, na którą jest wywierany. Z tej perspektywy wpływ bezpośredni i jawny odróżnia 
się od wpływu niejawnego, opartego na specyfi cznych mechanizmach rządzących 
społecznym zachowaniem człowieka. Bezpośredni i jawny wpływ na zachowanie 
i myślenie człowieka najczęściej jest wywierany za pomocą presji (siły, władzy) 
bądź przekonywania. Odbiorca wpływu może więc zdawać sobie sprawę, że ktoś 
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próbuje go do czegoś namówić czy wpłynąć na jego myślenie lub zachowanie. Bywa 
jednak, że człowiek jest całkowicie nieświadomy, iż jest przedmiotem wpływu, i że 
mu właśnie ulega. Takie przypadki są przedmiotem uwagi autora. 

Autorką drugiego rozdziału w tej części książki jest Monika Gmurek. Tytuł 
W pułapce imperatywu sytuacyjnego, czyli o przebudzeniu „Sleepers” w systemach 
militarnych dobrze oddaje treść tego tekstu. Autorka przedstawia mechanizmy 
funkcjonowania systemów militarnych w państwach demokratycznych, które przy-
stąpiły do koalicji antyterrorystycznej.

Można powiedzieć, że koncentruje się na przeciwnym biegunie wpływu spo-
łecznego niż Maciuszek. Gmurek ukazuje bowiem, w jaki sposób sytuacja mogła się 
stać lub stała się elementem aktywującym i warunkującym zachowanie żołnierzy 
stosujących tak zwane kreatywne metody przesłuchań wobec zatrzymanych i prze-
trzymywanych w Guantanamo i w Abu Ghraib. Owa kreatywność dotyczy zaś naj-
bardziej wymyślnych tortur i działań zmierzających nie tyle nawet do wydobycia od 
więźniów zeznań, ile do upokorzenia ich. 

Katarzyna Popiołek i Ryszard Studenski w tekście Defi cyt demokracji a agre-
sywność społeczeństwa zastanawiają się nad determinantami fi zycznego intencjo-
nalnego krzywdzenia innych ludzi. Stawiają tezę, że jedną z istotnych determinant 
agresji może być ofi cjalny system społeczno-polityczny. Dla zilustrowania swoich 
wniosków dokonują przeglądu liczby przestępstw w krajach demokratycznych i da-
lekich od demokracji.

Autorem kolejnego rozdziału, Metafory we wpływie społecznym, jest Konrad 
Maj. Zwraca on uwagę na rzecz dość rzadko podnoszoną przez teoretyków wpływu 
społecznego, a mianowicie na ten aspekt języka, który wiąże się z używaniem me-
tafor. Wbrew pozorom, używanie metafor nie jest niczym niezwykłym. Przeciętnie 
każdy z nas tworzy około trzydziestu tysięcy tego typu sformułowań w ciągu swo-
jego życia. Maj opisuje rolę, jaką odgrywają metafory w efektywnym wywieraniu 
wpływu społecznego w różnych obszarach życia człowieka.

„Stopa” bezradna wobec bezradnych to rozdział napisany przez Agnieszkę Król 
i Sławomira Śpiewaka. Tytułowa „stopa” jest skrótem od najbardziej popular-
nej (a w każdym razie najczęściej badanej) techniki wpływu społecznego „stopa 
w drzwiach”. Autorzy skupiają się na analizie poznawczych uwarunkowań skutecz-
ności tej techniki. Mówiąc ściślej, chcą pokazać związki między stanem bezradno-
ści i wyczerpania poznawczego z jednej strony, a uleganiem osób poddawanych 
wspomnianej technice − z drugiej. Autorzy przedstawiają nie tylko literaturę doty-
czącą tego zagadnienia, lecz także własne, bardzo oryginalne badania empiryczne. 

Pierwszą część książki zamyka rozdział Wzajemność niebezpośrednia w diadach 
heteroseksualnych, napisany przez zespół autorów w składzie: Joanna Garlicka, Ma-
teusz Blukacz, Paulina Poinc. Reguła wzajemności, nazywana przez Alvina Gouldne-
ra „mechanizmem startowym społeczeństwa”, jest jedną z najważniejszych podstaw 
zarówno wpływu społecznego, jak i altruizmu. Klasyczna wersja tej reguły opiera się 
na zasadzie „jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie” (nie chodzi przy tym o kraj na Karaibach 
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i przyczynę jego nędzy). Inaczej mówiąc, opiera się na zasadzie: jeśli ktoś wyświad-
czył mi przysługę, to teraz ja powinienem dążyć do wyświadczenia mu symetrycznej 
przysługi. Autorzy zajmują się jednak bardziej złożonym mechanizmem: pytają, czy 
jeśli coś dobrego spotka od kogoś wprawdzie nie bezpośrednio mnie, ale bliską mi 
osobę, to czy spowoduje to, że teraz ja będę bardziej skłonny do spełniania prośby 
owego człowieka. 

Druga część książki jest poświęcona analizom dezinformacji i zniekształceń pa-
mięci, dokonywanym z perspektywy wpływu społecznego. Składa się z trzech wza-
jemnie dopełniających się rozdziałów. Pierwszy z nich, autorstwa Malwiny Szpita-
lak i Romualda Polczyka, nosi tytuł Efekt wzmocnionej autoafi rmacji jako metoda 
redukowania efektu dezinformacji.

Efekt dezinformacji jest zjawiskiem polegającym na włączaniu przez świadka 
zdarzenia do raportu pamięciowego na temat tego zdarzenia informacji niezgod-
nych z jego przebiegiem, pochodzących ze źródeł innych niż samo zdarzenie. Au-
torzy bardzo dokładnie omawiają fenomen wzmocnionej autoafi rmacji jako czyn-
nika redukującego negatywny wpływ dezinformacji na jakość zeznań świadków 
naocznych. Przedstawiane przez nich ustalenia są niezwykle ważne zarówno z per-
spektywy teoretycznej, jak i aplikacyjnej. 

Efektowi dezinformacji poświęcony jest też drugi rozdział tej części książki, au-
torstwa Mateusza Polaka. Sam tytuł – Społeczny efekt dezinformacji – dość wyraźnie 
sygnalizuje, że ważnym aspektem tego efektu mogą być inni (niż sam podmiot) lu-
dzie i szeroko rozumiany kontekst społeczny. Autor zwraca w swoim tekście uwagę 
na subtelną, ale bardzo istotną różnicę między „pamięcią” i „raportami pamięcio-
wymi” i ukazuje ważne konsekwencje tego zróżnicowania. 

W takie ujęcie omawianych zjawisk bardzo dobrze wpisuje się też trzeci tekst – 
Wpływ zachowania osoby przesłuchującej na raporty pamięciowe świadków zdarze-
nia autorstwa Karoliny Dukały i Katarzyny Zawadzkiej. Autorki zwracają uwagę na 
to, że subtelne – zdawałoby się – różnice w procedurze przesłuchań mogą znacząco 
wpłynąć na zeznania świadka odnoszące się do tego, co (rzekomo) widział czy też 
co pamięta. 

Kolejna, trzecia część książki wiąże się z miejscem wywierania wpływu. Trzy 
rozdziały dotyczą wpływu, jaki wywierany jest w środowisku pracy, czwarty zaś 
opisuje sytuację, gdy podmiot jest pozbawiony możliwości pracy. Stąd właśnie tytuł 
tej części monografi i: Wpływ społeczny w kontekście pracy i organizacji. 

Część tę otwiera Krystyna Golonka tekstem Kultura organizacyjna – wartości 
i normy organizacyjne a postawy pracowników. Autorka dokonuje analizy zależno-
ści pomiędzy wartościami i normami organizacyjnymi a postawami pracowników. 
Wzajemne oddziaływanie jednostek na siebie, zgodnie ze zjawiskiem wpływu spo-
łecznego, prowadzi do określonych zmian w sferze postaw, odczuć, opinii i działań. 
Jakie to są zmiany, zależy jednak od struktury organizacji, kultury organizacyjnej 
i innych elementów, z których najwięcej miejsca poświęcono w tekście normom 
społecznym.
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Wpływ wsparcia społecznego na funkcjonowanie człowieka w sytuacji braku pra-
cy to z kolei tytuł tekstu autorstwa Katarzyny Ślebarskiej. Wsparcie stanowi bardzo 
ważny czynnik w radzeniu sobie z sytuacją bezrobocia, oddziałuje bowiem zarów-
no na aktywność skierowaną na poszukiwanie pracy, jak i na dobrostan osób po-
zostających bez zatrudnienia. Udzielane wsparcie ułatwia bowiem rozumienie ota-
czającego świata oraz własnego położenia. Wpływa także na przeżywane emocje, 
postawy i motywacje. Wsparcie jest więc specyfi cznym wpływem społecznym i z tej 
perspektywy jest analizowane w tym rozdziale.

Tekst Bartłomieja Mełgesa, Zarządzanie przez coaching w perspektywie zapo-
biegania syndromowi wypalenia zawodowego i zwiększania satysfakcji z pracy, jest 
z kolei próbą spojrzenia na problem wypalenia zawodowego w kontekście indywi-
dualnym i społecznym. Autor dokonuje przeglądu wybranych aspektów różnych 
modeli wypalenia zawodowego w celu zaimplementowania ich na grunt modelu 
zarządzania przez coaching i przedstawienia tego modelu jako alternatywnej stra-
tegii zaradczej, a także modelu ukierunkowanego na efektywność.

Część poświęconą zagadnieniom wywierania wpływu w środowisku pracy koń-
czy artykuł Agnieszki Szczygielskiej Czynniki środowiska pracy a poznawczy kom-
ponent postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy. Bezpieczeństwo pracy 
jest zagadnieniem bez wątpienia bardzo ważnym i co do tego panuje powszech-
na zgoda. Zarazem jednak powszechne jest bardzo małe zainteresowanie nie tyl-
ko psychologii, ale i innych nauk społecznych tą właśnie kwestią. Jako redaktorzy 
książki cieszymy się więc podwójnie, że zagadnienie budowy realnego bezpieczeń-
stwa (i poczucia bezpieczeństwa), opisane z perspektywy wpływu społecznego zna-
lazło w niej swe miejsce.

Ostatnia część książki dotyczy reklamy, która wydaje się dziś kwintesencją wpły-
wu społecznego. Tworzą ją dwa rozdziały.

W pierwszym z nich Jakub Mączka podejmuje niezwykle oryginalny problem 
reklamy prawa. Zwraca uwagę na bardzo niską świadomość prawa w polskim społe-
czeństwie, rozważa powody tego stanu rzeczy i zastanawia się, jakie działania mog- 
łyby zmienić mentalność Polaków w tej dziedzinie.

Drugi tekst, napisany przez Marię Rozwadowską, nosi tytuł Znaczenie płci psy-
chologicznej kobiet dla percepcji reklam z udziałem kobiet seksualnie dominujących 
i submisywnych. Choć apogeum nasycenia reklam seksem mamy już, jak się wydaje, 
za sobą, motywy seksualne wciąż należą do najczęściej wykorzystywanych w prze-
kazach reklamowych. Marię Rozwadowską zainteresował szczególny aspekt seksu 
w obrazach reklamowych, a mianowicie przedstawianie w niej kobiety jako sek-
sualnie dominującej, lub przeciwnie – submisywnej. Mierząc płeć psychologiczną 
badanych kobiet i pokazując tego typu reklamy, autorka starała się określić deter-
minanty skuteczności przekazu reklamowego. Choć próba ta powiodła się tylko 
częściowo, Czytelnik także w tym tekście znajdzie wiele interesujących rozważań.
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*
Zawsze można ponarzekać (jak bardzo Polacy to lubią!), że czegoś w tym tomie 
zabrakło. Jako redaktorzy jesteśmy tego w pełni świadomi. Trzeba jednak wziąć 
pod uwagę, że my, ZaBaWowicze, zaplanowaliśmy spotkanie we Wrocławu (odbyło 
się w maju 2012 r.) oraz w Warszawie (w 2013 r.). ZaBaWa powinna bowiem trwać 
i rozkręcać się! Będziemy więc rozmawiać i o zagadnieniach, o których traktuje 
ta monografi a, i o rzeczach nowych. A tymczasem: dużo intelektualnej satysfakcji 
z lektury tej książki życzą

Redaktorzy-ZaBaWowicze 
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