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Co si! stanie, gdy mi pomo"esz?
Spojrzenie mi!dzykulturowe na wzajemno#$ po#redni%
Ma gorzata Szcze#niak, Agnieszka A. Niezna&ska
PontiÞcia Facoltà di Scienze dell’Educazione, Auxilium, Rzym

Najbardziej podstawowe pytania dotycz%ce ludzkich reakcji na "yczliwo#$ lub zachowania pomocne innych
osób, koncentruj% si! wokó tematów zwi%zanych z wdzi!czno#ci%, docenieniem lub wzajemno#ci% bezpo#redni% (je#li ja ci pomog!, ty pomo"esz mnie). Jednak teoretyczne i eksperymentalne poszukiwania wskazuj% na to, "e wzajemno#$ po#rednia (je#li ja ci pomog!, kto# inny pomo"e mnie; je#li ty mi pomo"esz, ja
pomog! komu# innemu) tak"e znajduje swoje miejsce w szerokiej gamie relacji mi!dzyosobowych. Artyku
ma na celu zbadanie tematyki wzajemno#ci po#redniej, szczególnie w jej oddolnej formie, z perspektywy
kulturowej. Badanie by o przeprowadzone na grupie 294 uczestników (98 studentów z Indii, 98 z Polski
i 98 z W och).
S owa kluczowe: kultura, wzajemno#$ po#rednia, wzajemno#$ odgórna, wzajemno#$ oddolna, Indie, Polska,
W ochy

Zasada wzajemno#ci, wyra"aj%ca si! w najprostszej formie s owami „przys uga za przys ug!”, jest jedn% z najbardziej znanych, najcz!#ciej opisywanych i stosowanych
regu "ycia spo ecznego (Cialdini, 2007). O ile jednak
w wielu kulturach powszechne jest my#lenie typu „je#li
podrapiesz mnie po plecach, to ja ci! te" podrapi!” (you
scratch my back and I will scratch yours) (Stanca, 2009),
o tyle znacznie rzadziej zastanawiamy si! nad zachowaniami typu „je#li podrapiesz mnie po plecach, to ja podrapi! kogo# innego” (you scratch my back and I will scratch
someone else’s) i „je#li ja ci! podrapi! po plecach, to kto#
inny podrapie mnie” (I scratch your back and someone
else will scratch mine). Mo"na zatem przypuszcza$, "e
niecz!sto my#limy o tym, aby dobro, którego doznali#my,
przekaza$ dalej, czyli podzieli$ si! nim z osob% trzeci%
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oraz "e "yczliwo#$, któr% okazali#my w przesz o#ci innym, wróci a do nas w postaci uprzejmo#ci osób trzecich,
niezaanga"owanych w pocz%tkow% interakcj!.
Te dwa do#$ nietypowe zachowania, okre#lone w literaturze specjalistycznej wzajemno#ci% po#redni% (indirect
reciprocity), zacz! y przyci%ga$ uwag! naukowców dopiero w latach 70. ubieg ego stulecia, cho$ idea wzajemno#ci po#redniej towarzyszy cz owiekowi ju" od czasów
staro"ytnych. Na przyk ad w Dialogach przypisywanych
Konfucjuszowi, wybitnemu Þlozofowi chi&skiemu "yj%cemu na prze omie VI i V wieku przed nasz% er%, znajdujemy zach!t! do okazywania szacunku rodzicom i dziadkom, poniewa" tylko powa"aj%c ludzi starszych, zas u"ymy sobie na respekt innych osób (Tomassini, 1974).
Podobn% my#l odkrywamy w Nowym Testamencie u Jezusa mówi%cego o nagrodzie czekaj%cej na tych, którzy
czynili dobro swoim bli'nim: „Odziedziczycie królestwo
przygotowane dla was od pocz%tku #wiata [bo] wszystko, co zrobili#cie dla jednego z tych najmniejszych moich
braci, zrobili#cie dla mnie” (Mt 25, 35b; 40b). Pozostaj%c
w kr!gu Biblii, w Starym Testamencie narrator Ksi!gi
M%dro#ci wyznaje: „Rzetelnie pozna em [m%dro#$], bez
zazdro#ci przekazuj! i nie chowam dla siebie jej bogactwa” (Mdr 7,13). Innymi s owy, pragn! dzieli$ si! z innymi tym, co w "yciu zdoby em lub otrzyma em. Równie"
w literaturze rabinicznej nie brakuje odniesie& do wza-
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jemno#ci po#redniej. W Talmudzie odnajdujemy interesuj%c% histori! pewnego "ydowskiego ascety, który, widz%c
cz owieka sadz%cego drzewko #wi!toja&skie, zwraca si!
do niego w nast!puj%cych s owach: „Przecie" to drzewko nie zaowocuje przez siedemdziesi%t lat, czy jeste#
pewien, "e do"yjesz chwili, gdy b!dziesz móg je#$ ze&
owoce?”. W odpowiedzi s yszy: „Gdy przyszed em na
#wiat, ros y na nim drzewka #wi!toja&skie, które zasadzili dla mnie praojcowie, wi!c i ja sadz! drzewa dla swoich
potomków” (Cohen, 2002). Echa wzajemno#ci po#redniej
docieraj% do nas tak"e z kart Koranu, #wi!tej ksi!gi islamu: „Bóg kocha i nagradza tych, którzy #wiadcz% dobro
innym” (Moreno, 1967) oraz z pism wybitnego teologa
ira&skiego Muhammada al-Ghazaliego z prze omu XI
i XII wieku po Chrystusie: „Nie zatrzymuj si! oboj!tnie
obok cz owieka niesprawiedliwie skrzywdzonego, gdy"
kara Boga dosi!gnie tego, kto nie udzieli pomocy potrzebuj%cemu” (Veccia Vaglieri i Rubinacci, 1970).
Istot! wzajemno#ci po#redniej, zawart% w przytoczonych powy"ej cytatach zaczerpni!tych z ró"nych 'róde religioznawczych, jako jeden z pierwszych wyrazi
Benjamin Franklin, zaliczany do ojców za o"ycieli Stanów
Zjednoczonych. W li#cie z 22 kwietnia 1784 roku ten
uczony i polityk ameryka&ski prosi Benjamina Webba,
któremu wcze#niej pomóg Þnansowo, aby odwzajemni
mu si! za wsparcie materialne nie sp aceniem d ugu, lecz
udzieleniem w przysz o#ci pomocy komu# innemu, b!d%cemu w potrzebie (Datchuck Sánchez, 2008). Prawie dwa
wieki pó'niej Robert A. Heinlein, klasyk ameryka&skiej
fantastyki naukowej, w ksi%"ce zatytu owanej Mi!dzy
planetami (1951) opisa podobne wydarzenie, ko&cz%c
rozmow! bohaterów tak mniej wi!cej brzmi%cym zdaniem: „Zamiast zwróci$ mi te pieni%dze, obdarz nimi kogo#, kto ich bardziej potrzebuje; po prostu podaj je dalej”
(Heinlein, 1951, za: Datchuck Sánchez, 2008).
Pocz tki naukowych bada!
nad zjawiskiem wzajemno"ci po"redniej
Jak wynika z analiz poj!cia wzajemno#ci po#redniej
(Ohtsuki i Iwasa, 2004), pierwsze naukowe podstawy
pod wyja#nienie tego fenomenu po o"y ameryka&ski socjobiolog Robert L. Trivers. Chocia" nie u"y on terminu
wzajemno#ci po#redniej, to jednak zilustrowa jej istot!,
zwracaj%c uwag! na dwa typy zachowa&, które j% charakteryzuj%. Z jednej strony fenomen ten odnosi si! do osób,
które otrzymuj% korzy#$ nie od kogo#, komu pomog y lub
co# oÞarowa y, ale od kogo# trzeciego, którego uprzednio nie obdarowa y "adnym dobrem. Na tle przedstawionych wcze#niej przyk adów religioznawczych by by to
przypadek Boga, który wynagradza cz owieka za dobro
uczynione bli'niemu (lub karze za z o wyrz%dzone ko-
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mu# innemu). Dawca do#wiadcza korzy#ci nie w formie
wzajemno#ci bezpo#redniej, wyra"onej przez odbiorc!,
lecz w formie daru lub sankcji od kogo# zupe nie innego.
Z drugiej strony wzajemno#$ po#rednia dotyczy tych, którzy, otrzymuj%c dar od dobroczy&cy, dzia aj% w podobny
sposób na rzecz osoby trzeciej (Trivers, 1971, za: Nowak
i Sigmund, 1998b). Jest to przypadek mi!dzy innymi talmudycznego bohatera dziel%cego si! "yczliwo#ci% z pokoleniem, któremu nic nie zawdzi!cza i które przyjdzie po
nim, poniewa" sam otrzyma dobro od swoich przodków.
Nast!pnym autorem, który nie tylko wprowadzi poj!cie
wzajemno#ci po#redniej, lecz tak"e uzna j% za biologiczn% podstaw! moralnego systemu ludzko#ci by Richard
D. Alexander (1986), s ynny ameryka&ski zoolog. Rozumia on wzajemno#$ po#redni% jako fenomen polegaj%cy
na interwencji „trzeciego” lub wobec „trzeciego” i jako
jedno z najbardziej istotnych zjawisk spo ecznych, którego wyja#nienie mog oby przyczyni$ si! nie tylko do zrozumienia natury ludzkiej psychiki, lecz tak"e uchwycenia
z o"ono#ci relacji mi!dzyosobowych, zw aszcza zwi%zanych z rozwojem zachowa& kooperacyjnych.
W tym miejscu nale"y podkre#li$, "e zarówno wk ad
Roberta L. Triversa, jak i intuicje Richarda D. Alexandera
(1986) zosta y dostrze"one i docenione przez dwóch naukowców austriackich: Martina A. Nowaka, profesora
biologii i matematyki wyk adaj%cego na Uniwersytecie
Harvarda oraz Karla Sigmunda, matematyka pracuj%cego
na Uniwersytecie Wiede&skim. Aby wyja#ni$ te idee podzielili oni wzajemno#$ po#redni% na odgórn% (downstream reciprocity) i oddoln% (upstream reciprocity) (Nowak
i Sigmund, 1998a, 1998b, 2005).
Wzajemno#$ odgórna zak ada, "e osoba, która pomog a komu# w przesz o#ci ma wi!ksze szanse, aby otrzyma$ wsparcie od innych osób. Dlaczego tak si! dzieje?
Jak wynika z dotychczasowych bada& nad wzajemno#ci% bezpo#redni%, ludzie cz!sto odnosz% si! z "yczliwo#ci% do osób, które s% im przychylne. Jest to najprostsza
forma pozytywnej zale"no#ci typu: „Zrobi em co# dobrego dla ciebie, bo ty zrobi e# co# dobrego dla mnie”.
Analogicznie, relacj! t! mo"na rozszerzy$ na obecno#$
trzeciej osoby i wnioskowa$, "e ludzie traktuj% z wi!ksz% "yczliwo#ci% równie" osoby, które s% przyjazne wobec innych (Rockenbach i Milinski, 2006; Sigmund,
1998). Hipoteza ta ma podstawy teoretyczne w zasadzie budowania „dobrej reputacji” (Alexander, 1987
za: Mohtashemi i Mui, 2003; Fehr i Fischbacher, 2003;
Haidt, 2007; Nowak i Sigmund, 2005; Ohtsuki i Iwasa,
2004; Roberts, 2008) i mo"e by$ sformu owana w postaci
nast!puj%cego stwierdzenia: „Kto# zrobi co# dobrego dla
mnie, bo w przesz o#ci ja zrobi em co# dobrego dla kogo#
innego”. W tym przypadku (Rysunek 1) o cudzej "yczli-
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wo#ci w stosunku do mnie decyduje, cho$ niewy %cznie,
renoma jak% wyrobi em(am) sobie w#ród ludzi swoim
wcze#niejszym zachowaniem, poniewa" – jak zauwa"aj% Ohtsuki i wspó pracownicy (Ohtsuki, Iwasa i Nowak,
2009), pomoc lub dobro$ okazane komu# innemu tworz%
wokó darczy&cy przekonanie o tym, "e jest on szlachetny
i pomocny. W tym przypadku strategia odgórnej wzajemno#ci po#redniej zale"y od tego, co kto# wcze#niej zrobi
dobrego dla kogo# innego.
Wzajemno#$ oddolna dotyczy natomiast osoby, która w a#nie otrzyma a pomoc od kogo# innego i ma niezrozumia e czy wr!cz nieracjonalne pragnienie, aby
wesprze$ dobrem osob! trzeci% (Nowak i Roch, 2007).
Z najnowszych bada& wynika, "e jednym z czynników,
który mo"e mie$ zwi%zek z gotowo#ci% „podania dalej”
doznanej "yczliwo#ci, jest wdzi!czno#$. Wed ug Martina
A. Nowaka i Sébastiena Rocha istniej% przes anki, które
wskazuj%, "e odczucie wdzi!czno#ci i towarzysz%ce jej
inne emocje pozytywne mog% by$ kluczem do zrozumienia dynamiki wzajemno#ci po#redniej w jej formie oddolnej. Wynika to z faktu, i" ogólnie dobry nastrój do#wiadczany w momencie otrzymania korzy#ci mo"e pobudzi$
osob! do obdarowania innych i podzielenia si! z nimi
swoj% rado#ci%. Takie zachowanie jest zrozumia e równie" w kontek#cie popularnego powiedzenia, "e „mi o#$

Rysunek 1.
Dynamika wzajemno#ci po#redniej, czyli schemat „otwartych trójk%tów”
gdzie:
• Jak ty mnie, tak ja tobie, czyli:
(1 - 2) - (2 - 1) – wzajemno#$ bezpo#rednia
(direct reciprocity)
• Jak ty mnie, tak ja komu", czyli:
(1 - 2) - (2 - 3a) – oddolna wzajemno#$ po#rednia
(upstream reciprocity)
• Jak ty mnie, tak tobie kto" inny, czyli:
(1 - 2) - (3b - 1) – odgórna wzajemno#$ po#rednia
(downstream reciprocity).

uskrzydla”, czyli szcz!#cie czyni nas zdolnymi nie tylko
do dzia ania na rzecz osoby ukochanej (lub darczy&cy),
ale ze wzgl!du na ni% tak"e na rzecz innych, cz!sto obcych ludzi (lub trzecich). Tutaj mechanizm oddolnej wzajemno#ci po#redniej ma 'ród o w tym, "e adresat otrzyma wcze#niej konkretne dobro i pragnie nim obdarowa$
tak"e innych.
Uzasadnienie roli wdzi!czno#ci w podejmowaniu
dzia a& charakteryzuj%cych wzajemno#$ po#redni% w paradygmacie biologicznym i matematycznym, zaproponowane przez Nowaka i Rocha, stanowi wyzwanie dla
psychologów, którzy dopiero od 2006 roku podj!li próby
bada& wzajemno#ci po#redniej. Na przyk ad Monica Y.
Bartlett i David DeSteno z Uniwersytetu Northeastern
(Bartlett i DeSteno, 2006) wykazali, "e wdzi!czno#$ za
otrzymane dobro nie tylko wzbudza w nas pragnienie,
aby dobro odwzajemni$, nawet je#li koszty tego s% du"e,
ale równie" motywuje do pomocy osobom obcym, czyli
tym, od których nic wcze#niej nie otrzymali#my. Jest to
przypadek wzajemno#ci oddolnej, a wyniki bada& pozwalaj% przypuszcza$, "e wdzi!czno#$ mo"e spe nia$ rol!
mediatora mi!dzy otrzyman% pomoc% a oÞarowaniem jej
osobie trzeciej i "e wyci%gni!cie r!ki do nieznajomego w takiej sytuacji znacznie wykracza poza tradycyjn%
i powszechnie znan% wzajemno#$ bezpo#redni%. Podobne
rezultaty otrzyma a w badaniach Jo-Ann Tsang z Uniwersytetu Baylor (Tsang, 2006). Jak si! okaza o, uczestnicy
eksperymentu okazywali wi!ksz% "yczliwo#$ wobec osób
sobie nieznanych, gdy interpretowali dobroczynne dziaanie dawcy jako intencjonalne. I cho$ autorka nie zajmowa a si! wzajemno#ci% oddoln%, to na podstawie jej
odkry$ mo"na za o"y$, "e wdzi!czno#$ przyczynia si! do
wzbudzania zachowa& prospo ecznych wzgl!dem osób
trzecich.
Wdzi!czno#$ czy, ogólnie mówi%c, emocje zaliczane
do grupy pozytywnych prawdopodobnie nie s% jedynymi czynnikami wp ywaj%cymi na wzajemno#$ po#redni%.
W#ród hipotetycznych determinant, które mog% oddziaywa$ na t! umiej!tno#$, mo"na wymieni$ równie" rodzaj wi!zi osobowych, wychowanie, cechy osobowo#ci,
samoocen!, inteligencj! emocjonaln%, warto#ci, normy
spo eczne czy kontekst kulturowy.
Wst!pny przegl%d literatury psychologicznej pozwala
przypuszcza$, "e 'róde wzajemno#ci po#redniej nale"y
szuka$ ju" we wczesnych relacjach mi!dzyosobowych.
Wed ug Melanie Klein (1957) na przyk ad dziecko w relacji z obiektem, czyli najcz!#ciej z mam% lub z inn% osob%
znacz%c%, uczy si! przyjmowa$ dar i pocz%tkowo pragnie
zachowa$ go wy %cznie dla siebie. Jest to typowa reakcja
egocentryczna, w a#ciwa dla tego okresu rozwojowego.
Wraz z powtarzaj%cym si! do#wiadczeniem gratyÞka-
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cji i wzrastaj%cym zaufaniem do otaczaj%cego je #wiata
zaczyna ono stopniowo odczuwa$ rado#$ z powodu doznanego dobra i, w konsekwencji, tak"e wdzi!czno#$
oraz pragnienie odwzajemnienia przyjemno#ci wzgl!dem
darczy&cy. Potrzeba odwzajemnienia bezpo#redniego nie
jest jednak ostatni% kompetencj%, któr% dziecko zdobywa. Autorka podkre#la, "e fakt systematycznego przyjmowania przez nie dobra daje mu poczucie bogactwa
wewn!trznego, które rozbudza w nim ch!$ podzielenia
si! tym, co otrzyma o, z innymi osobami. Mo"na zatem
s%dzi$, "e w ten sposób, za pomoc% odpowiedniej relacji
z obiektem, dziecko wychodzi poza #cis y kr%g zwi%zku
„ty – ja – ty” charakteryzuj%cego wzajemno#$ bezpo#redni% i otwiera si! na nowy typ relacji „ty–ja–inny”, w a#ciwy dla oddolnej wzajemno#ci po#redniej (Rysunek 1).
W nieco innym kontek#cie mówi o zjawisku wzajemno#ci po#redniej Abraham H. Maslow (1968). Wed ug
niego jedn% z g ównych potrzeb cz owieka jest pragnienie bycia kochanym i kochania (Maslow, 1943), czyli
otrzymywania mi o#ci i dawania jej. Na pierwszy rzut
oka takie sformu owanie mo"e przywodzi$ na my#l jedynie dynamik! wzajemno#ci bezpo#redniej: kocham ci!,
bo jestem kochany(a) przez ciebie. W rzeczywisto#ci,
obok mi o#ci egoistycznej (typu D), która opiera si!
przede wszystkim na braniu, a nie dawaniu lub dawaniu
warunkowym, istnieje tak"e mi o#$ autentyczna (typu B)
wyró"niaj%ca osoby samodzielne i bezinteresowne, ciesz%ce si! w asnymi sukcesami i powodzeniem innych.
W przypadku prawdziwej mi o#ci mamy do czynienia nie
tylko z umiej!tno#ci% dzi!kowania za otrzymany dar, lecz
tak"e z wdzi!czno#ci%, która si!ga poza dawc! dobra.
Do#wiadczenie przez odbiorc! "yczliwo#ci jednostkowej,
czyli pochodz%cej od konkretnej osoby, nie ogranicza go
do podzi!kowania tylko darczy&cy, ale pozwala mu dojrze$ dobro i pi!kno w ca ej otaczaj%cej go rzeczywisto#ci. Co wi!cej, Maslow (1968) podkre#la, "e postrzeganie
innych jako dobrych wzbudza w osobie, która dozna a
"yczliwo#ci od obcej osoby, silne pragnienie, aby tak"e
komu# obcemu uczyni$ co# dobrego. Jest to niemal poczucie zobowi%zania, potrzeba podzielenia si! pozytywnym do#wiadczeniem z innymi.
Dynamik! przekazywania dobra osobom trzecim, cho$
bez u"ywania terminu wzajemno#ci po#redniej, opisa
równie" Robert A. Emmons, ameryka&ski psycholog,
uwa"any z Michaelem E. McCulloughem za pionierów
systematycznych poszukiwa& psychologicznych nad
wdzi!czno#ci% (Szcze#niak, 2007). Jak wynika z przeprowadzonych przez nich serii bada& (Emmons, 2007),
tym, co wzmacnia w osobach pragnienie dzia ania na
rzecz innych jest poczucie wdzi!czno#ci za otrzyman%
korzy#$. Na przyk ad uczestnicy eksperymentu zapyta-
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ni o to, co odczuwali w momencie bycia obdarowanymi
dobrem, oprócz wdzi!czno#ci wymieniali zadowolenie,
rado#$, pokój i ch!$ dawania. W innym badaniu osoby
odczuwaj%ce wdzi!czno#$ deklarowa y znacznie wi!ksz%
wol! okazania innym wsparcia emocjonalnego i pomocy,
ani"eli osoby odczuwaj%ce szcz!#cie. Rezultaty te zostay potwierdzone przez wyniki kwestionariusza wys anego do osób, które dobrze zna y uczestników badania, ale
nie wiedzia y, na czym polega o badanie. Jak si! okaza o,
równie" niewtajemniczeni w tre#$ eksperymentu znajomi
„wdzi!cznych badanych” opisali ich jako osoby bardziej
gotowe do pomocy i prospo eczne ni" znajomi „szcz!#liwych badanych”.
Jak podkre#la Emmons (2007), do zbli"onych wniosków dosz a Sarah Algoe, ameryka&ska psycholog zajmuj%ca si! wp ywem emocji na jako#$ relacji mi!dzyosobowych. Osoby poproszone o opisanie sytuacji zwi%zanej
z odczuciem szcz!#cia opowiada y innym o tym, jak dobrze si! czu y i jak wiele osi%gn! y w "yciu. Natomiast
osoby, które poproszono o podzielenie si! prze"yciem
zwi%zanym z odczuciem wdzi!czno#ci podkre#la y dobro$ innych i nie koncentrowa y si! na sobie. Mog oby
to oznacza$, "e wdzi!czno#$ odwraca nasz% uwag! od
samych siebie i zwraca j% zarówno w kierunku osób, które obdarowa y nas dobrem (przez podzi!kowanie lub odwzajemnienie), jak i tych, którzy nie uczestniczyli w interakcji (na przyk ad przez opowiedzenie osobom trzecim
o tym, co dobrego nas spotka o).
W innych badaniach przeprowadzonych ze wspó pracownikami Sarah Algoe zauwa"y a (Algoe i Haidt, 2009;
Algoe, Haidt i Gable, 2008), "e osoby wdzi!czne nie tylko odwzajemnia y otrzymane dobro w my#l sprawiedliwej wymiany spo ecznej, lecz tak"e wyra"a y pragnienie
zacie#nienia wi!zi z dobroczy&c%, sp!dzaj%c z nim(%)
wi!cej czasu. Wprawdzie te ostatnie wyniki nie s% przyk adem na wzajemno#$ po#redni%, wskazuj% jednak, "e
nawet w zwi%zku „ty-ja-ty” odwzajemnienie wykracza
poza tradycyjny aspekt materialnego „oddania” czego#
i w ten sposób zako&czenia interakcji, pojawia si! bowiem wymiar „dzielenia si!” czym# w asnym, bardziej
emocjonalnym, z intencj% by t! interakcj! przed u"y$
i nada$ jej nowe znaczenie.
Indeks wymiarów kultur narodowych
a wzajemno"# po"rednia
Jak wida$ z przedstawionych powy"ej teorii i bada&, dotychczas koncentrowano si! na roli wdzi!czno#ci w prze"ywaniu wzajemno#ci po#redniej, analizuj%c mechanizmy
zwi%zane z rzeczywisto#ci% dawania i otrzymywania.
Niniejsze badanie nie odbiega pod tym wzgl!dem od dotychczasowych poszukiwa& psychologii, poniewa" pod-
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dano w nim analizie wzajemno#$ po#redni% w relacji do
wdzi!czno#ci prze"ywanej przez odbiorc! korzy#ci. Jego
nowo#ci% jest natomiast fakt, "e zjawisko wzajemno#ci
po#redniej, zw aszcza w jej formie oddolnej zosta o zweryÞkowanie w trzech ró"nych kontekstach kulturowych.
Celem takiego uj!cia tematu nie by o jedynie wype nienie
luki wynikaj%cej z braku analiz mi!dzykulturowych tego
fenomenu, ale przede wszystkim zbadanie, czy, w jakim
stopniu i w jakiej postaci wzajemno#$ po#rednia jest stosowana w ró"nych kulturach w sytuacjach otrzymania
dobra. Innymi s owy, podj!to wst!pn% prób! okre#lenia,
czy wzajemno#$ po#rednia wyst!puje w wybranych kulturach i czy istniej% ró"nice w jej okazywaniu.
Punktem wyj#cia w badaniu by o za o"enie, "e wzajemno#$ po#rednia mo"e wyst!powa$ w ró"nych #rodowiskach
kulturowych i mie$ rozmaite formy manifestacji (niektóre
zachowania s% bardziej lub mniej charakterystyczne dla
danego kontekstu kulturowego). Przemawia yby za t%
hipotez% nie tylko przytoczone w cz!#ci wst!pnej staro"ytne teksty religijne, reprezentuj%ce ró"ne kultury #wiata
antycznego, ale równie" przes anki teoretyczne i empiryczne dotycz%ce zwi%zku wdzi!czno#ci i wzajemno#ci
bezpo#redniej z kultur%. Poniewa", jak wynika z wcze#niejszych analiz, wdzi!czno#$ podlega silnym wp ywom
kulturowym, ze wzgl!du na rozmaite normy obyczajowe
panuj%ce w ró"nych spo eczno#ciach (Appadurai, 1985;
Naito, Wangwan i Tani, 2005), oczekiwano zatem, "e
przez analogi! sposób rozumienia i stosowania wzajemno#ci po#redniej mo"e by$ te" kulturowo zró"nicowany.
Dodatkowym wzmocnieniem dla tego typu za o"enia by y
wyniki bada& przeprowadzonych przez Simona Gächtera
i Benedicta Hermanna (2009), austriackich ekonomistów
wyk adaj%cych na Uniwersytecie Nottingham na temat
zwi%zków mi!dzy pozytywn% i negatywn% wzajemno#ci%
bezpo#redni% oraz czynnikami kulturowymi. Wed ug nich,
kultura silnie wp ywa zarówno na pozytywn%, jak i negatywn% wzajemno#$ bezpo#redni%, co pozwoli o przypuszcza$, "e w przypadku wzajemno#ci po#redniej jej wyst!powanie tak"e mo"e by$ zwi%zane z kultur%. Ponadto
teoretycznym wyja#nieniem dla tych wniosków wyda y
si! wrodzona zdolno#$ uczenia si! od innych (przejmowanie warto#ci, zw aszcza od osób sukcesu lub nale"%cych
do wi!kszo#ci w spo ecze&stwie) oraz oddzia ywanie
norm spo ecznych, które wyra"aj% w a#ciw% reakcj! na
otrzymane od innych dobro i reguluj% zasady kontaktów
mi!dzyludzkich (Cialdini, 2007; Henrich i Boyd, 2001).
Na uwag! zas uguje wybór kontekstów kulturowych,
w których przeprowadzono badanie, mianowicie hinduski, polski i w oski. W wyborze pa&stw, w których zrealizowano projekt kierowano si! ró"norodno#ci% kulturow%
odnotowan% w indeksie wymiarów kultur narodowych

(Tabela 1), sporz%dzonym przez holenderskiego socjologa Geerta Hofstede’a (Hofstede i Hofstede, 2007):
dystans w adzy (Power Distance Index – PDI); kolektywizm i indiwidualizm (Individualism – IDV); kobieco#$
i m!sko#$ (Masculinity – MAS); unikanie niepewno#ci
(Uncertainty Avoidance Index – UAI) i orientacja d ugoterminowa (Long Term Orientation – LTO), pocz%tkowo nazwana confucian work dynamism przez Michaela
Harrisa Bonda i nast!pnie zaadoptowana przez Geerta
Hofstede’a (Hofstede, 2001; Hofstede i Hofstede, 2007).
Trzeba podkre#li$, "e idea em by oby zbadanie wymiarów Geerta Hofstede’a w trzech wybranych przez nas
grupach kulturowych. Jednak, zwa"ywszy na to, "e taka
analiza nie zosta a przeprowadzona, w niniejszej pracy
odniesiono si! do indeksu wymiarów kulturowych, co
mo"e w pewnym sensie ogranicza$ wiarygodno#$ wy onionych w badaniu zwi%zków (Podsumowanie). Ponadto,
z uwagi na stan wiedzy trudno na tym etapie o wyczerpuj%cy opis relacji wyst!puj%cych mi!dzy poszczególnymi
wymiarami a wzajemno#ci% po#redni%, cho$ pewne intuicje starano si! zaprezentowa$.
Pierwszym wymiarem przedstawionym przez Geerta
Hofstede’a jest wymiar dystansu w adzy, który sugeruje
do#$ du"e ró"nice mi!dzy Indiami a W ochami oraz nieco
mniejsze pomi!dzy Polsk% i W ochami. W ochy, ze #rednim poziomem dystansu s% przyk adem kultury, w której
nie okazuje si! wyra'nego, manifestowanego dystansu
mi!dzy lud'mi i nie podkre#la si! ró"nic w statusie spoecznym i materialnym mi!dzy nimi. Natomiast w kulturze hinduskiej i polskiej ró"nice te s% bardziej zaakcentowane (Hofstede i Hofstede, 2007). Cho$ nie przeprowadzono dotychczas bada& zwi%zków wymiaru dystansu
w adzy ze wzajemno#ci% po#redni%, mo"na pokusi$ si!
o prób! ich wyja#nienia, szukaj%c pewnych analogii do

Tabela 1.
Indeks wymiarów kultur narodowych wed ug Geerta Hofstede’a
+rednia
#wiatowa

Indie

Polska

W ochy

dystans w adzy

55

77

68

50

kolektywizm
i indywidualizm

43

48

60

76

kobieco#$
i m!sko#$

50

56

64

70

unikanie
niepewno#ci

64

40

93

75

orientacja
d ugoterminowa

45

61

32

34

Kraj
Wymiar
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bada& nad wdzi!czno#ci% i statusem spo ecznym oÞarodawcy. Z analiz wynika, "e percepcja wy"szego statusu
dobroczy&cy cz!#ciej wzbudza wdzi!czno#$, ani"eli postrzeganie ni"szego statusu darczy&cy (Becker i Smenner,
1986). Taki rezultat mo"e by$ wynikiem tego, "e otrzymanie daru od kogo# o wy"szym statusie spo ecznym lub
materialnym mo"e poprawi$ nasz dobrostan, zwi!kszy$
intensywno#$ emocji pozytywnych i w ten sposób równie" przyczyni$ si! do dzia ania na rzecz osób trzecich
(Isen, 1970).
Drugim wymiarem zaproponowanym przez Geerta
Hofstede’a jest kolektywizm i indywidualizm. Jak wynika
z indeksu, równie" w tym wymiarze istniej% znaczne ró"nice. W ochy s% przyk adem kultury typowo indywidualistycznej (Hui, Yee i Eastman, 1995), która ceni jednostk!,
jej prac!, niezale"no#$ i samodzielno#$, natomiast Indie
s% przyk adem raczej kultury kolektywistycznej, w której pozycj! jednostki wyznacza przynale"no#$ do grupy,
wspó zale"no#$ i wra"liwo#$ na potrzeby innych (Ghosh,
2004). Tymczasem Polska, na tle tych pa&stw, jest uwa"ana za kraj o po#rednim poziomie kolektywizmu i indywidualizmu (Hofstede i Hofstede, 2007). Wydaje si!, "e
to w a#nie kolektywizm powinien wp ywa$ na kszta towanie si! relacji wzajemno#ci po#redniej. Przemawia by
za tym aspekt wra"liwo#ci na potrzeby innych i odpowiedzialno#ci za innych, który charakteryzuje kultury kolektywistyczne (Ghosh, 2004). Ponadto, jak zauwa"a Stella
Ting-Toomey (1986), w tych kulturach wzajemno#$ jest
postrzegana jako obowi%zek i jego niedope nienie oceniane jest jako zaniedbanie moralne.
W kolejnym wymiarze, jakim jest unikanie niepewno#ci, wida$ bardzo du"% ró"nic! mi!dzy Polsk% a pozostaymi krajami, co mo"e wskazywa$, i" Polacy charakteryzuj% si! wysokim poziomem niepokoju w sytuacjach nieprzewidywalno#ci stosunków spo ecznych i niepewno#ci
przysz o#ci. W praktyce mo"e to oznacza$, "e wysoki
wska'nik unikania niepewno#ci mo"e negatywnie wp ywa$ zw aszcza na wzajemno#$ odgórn%. Je#li bowiem nie
jeste#my pewni, czy ktokolwiek inny w przysz o#ci odwzajemni nam przys ug!, trudno b!dzie nam pomóc komu# teraz. Tego problemu nie ma w przypadku wzajemno#ci oddolnej, gdy" skoro kto# nam ju" pomóg , to my
pierwsi odnosimy korzy#$ i nie ponosimy ryzyka zwi%zanego z ostatecznym bilansem wymiany. Dlatego bez obawy mo"emy okaza$ wzajemno#$ po#redni% wobec trzeciej osoby nieuczestnicz%cej w pocz%tkowej interakcji.
Na skali m!sko#ci nie ma zbyt du"ych ró"nic pomi!dzy
trzema krajami, cho$ Indie wydaj% si! mie$ najni"szy poziom m!sko#ci w#ród krajów wzi!tych pod uwag! w tych
badaniach, a W ochy najwy"szy. Zatem w przypadku
W och mamy do czynienia z kultur% ró"nicuj%c% w wi!k-

219

szym stopniu role obu p ci, co w praktyce oznacza mi!dzy
innymi, "e kobietom przypisuje si! trosk! o sfer! uczu$
i zachowanie harmonii, a m!"czyznom – dbanie o asertywno#$ i przebojowo#$ (Huntington, 2007). Natomiast
w kulturach o ni"szym stopniu m!sko#ci du"e znaczenie
ma troska o innych (people orientation) oraz idea wspólzale"no#ci, który odpowiada zachowaniom skierowanym
na relacje interpersonalne (Hofstede i Hofstede, 2007), co
mo"e u atwia$ wybory zwi%zane z wzajemno#ci%.
W ostatnim wymiarze dane o orientacji d ugoterminowej wskazuj% na du"% ró"nic! mi!dzy Indiami a Polsk%
i W ochami. Wysoki wynik u przedstawicieli Indii mo"e
sugerowa$ orientacj! d ugoterminow%, która charakteryzuje si! wytrwa o#ci%, kszta towaniem relacji wed ug
statusu, zapobiegliwo#ci% i poczuciem wstydu. Niski
rezultat u Polaków i W ochów wskazuje na orientacj!
krótkoterminow%, poszanowanie tradycji, „zachowanie
twarzy” oraz przestrzeganie norm spo ecznych (Hofstede
i Hofstede, 2007). Mo"na si! wi!c spodziewa$, "e orientacja krótkoterminowa b!dzie zwi%zana z wi!ksz% gotowo#ci% do wzajemno#ci bezpo#redniej i by$ mo"e tak"e
do wzajemno#ci po#redniej, gdy" odwzajemnianie "ycze&, przys ug i prezentów stanowi jedn% z norm spo ecznie obowi%zuj%cych.
Hipotezy badawcze
Na podstawie zaprezentowanych teorii, bada& oraz
wymiarów Geerta Hofstede’a wskazuj%cych na ró"norodno#$ kulturow% trzech wzi!tych pod uwag! krajów, ogólnie przyj!to, "e wymiary te mog% modyÞkowa$ formy
prze"ywania wzajemno#ci po#redniej. Okre#lono tak"e
przypuszczalne bardziej szczegó owe zale"no#ci, które ze
wzgl!du na eksploracyjny charakter bada& ograniczono
do trzech hipotez.
H1: Jednostki pochodz%ce z krajów o orientacji krótkoterminowej (Polska, W ochy) mog% by$ bardziej sk onne
do przypisania wzajemno#ci bezpo#redniej innym osobom ze swojej kultury, ni" jednostki pochodz%ce z krajów
o orientacji d ugoterminowej (Indie).
Podstaw% dla tej hipotezy sta o si! przypuszczenie, "e
ch!$ „zachowania twarzy” oraz odzwajemnianie przys ug
i podarków, które charakteryzuj% orientacj! krótkoterminow% (Huntington, 2007) znajd% swój wyraz w pragnieniu okazania wi!kszej wzajemno#ci bezpo#redniej, nawet
je#li b!dzie si! to wi%za o z du"ym kosztem, u osób pochodz%cych z kontekstu kulturowego o niskim rezultacie
LTO.
H2: Jednostki reprezentuj%ce kultur! o wysokim wska'niku unikania niepewno#ci (polscy studenci) mog% przypisywa$ innym osobom ze swojej kultury wy"szy brak
wdzi!czno#ci wobec darczy&cy, ni" jednostki reprezen-
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tuj%ce kultur! o niskim wska'niku niepewno#ci (studenci
z Indii i W och).
Ta hipoteza zosta a sformu owana na bazie istoty braku wdzi!czno#ci, która mo"e wyra"a$ si! mi!dzy innymi
brakiem odpowiedzi na otrzymane dobro (np. zapomnieniem) (Emmons, 2007; Emmons i Shelton, 2002). Jedn%
z przyczyn braku wdzi!czno#ci mo"e by$ silna nieufno#$,
pojawiaj%ca si! w przypadku otrzymania nieoczekiwanego daru lub niespodziewanej pomocy. Je#li nieufno#$ ta
jest wzmocniona niepokojem zwi%zanym z silnym unikaniem niepewno#ci, mo"na spodziewa$ si! znacz%cych
ró"nic w odczuwaniu wdzi!czno#ci.
H3: Jednostki pochodz%ce z krajów charakteryzuj%cych
si! w wy"szym stopniu kolektywizmem i wysokimi wymiarami ugodowo#ci oraz sumienno#ci mog% wskazywa$
na wi!ksz% intensywno#$ wzajemno#ci po#redniej u innych osób ze swojej kultury, ani"eli jednostki pochodz%ce
z kultury indywidualistycznej.
Przyj!cie powy"szej hipotezy wi%za o si! przede
wszystkim z przekonaniem, "e kolektywizm, wysoka ugodowo#$ i sumienno#$ mog% decydowa$ o wi!kszym otwarciu na potrzeby innych (Zawadzki, Strelau,
Szczepaniak i +liwi&ska, 1998) i w konsekwencji na
wi!ksze zastosowanie wzajemno#ci po#redniej.
Metoda
Osoby badane
W badaniach wzi! o udzia 300 studentów. Analizie
poddano 294 kwestionariusze, w tym 98 z Indii, 98
z Polski oraz 98 z W och. Wykluczono 6 kwestionariuszy ze wzgl!du na brak danych istotnych dla badania.
Uczestnikami byli studenci pochodz%cy z Vellore, w stanie Tamil Nadu (Indie), z Lublina, Rzymu i Perugi.
Narz$dzie i procedura badawcza
Metod! badania reakcji na otrzymane dobro, w tym
wzajemno#ci po#redniej, zaproponowano w formie historyjki opartej na wspomnieniach Catherine Ryan Hyde
(2000), autorki ksi%"ki Pay it forward. Na potrzeby badania napisano dwa zako&czenia opowiadania, tworz%c tym
samym dwa odmienne konteksty badawcze. Dla nadania
narracji wi!kszej wiarygodno#ci, w miejsce oryginalnej
nazwy miasta Los Angeles, gdzie naprawd! mia o miejsce opisane zdarzenie, wpisano stolic! pa&stwa, z którego pochodzili studenci, czyli odpowiednio: Nowe Delhi,
Warszaw! lub Rzym.
Ka"da z trzech grup uczestniczy a w badaniu na terenie
w asnego kraju. Po zapewnieniu anonimowo#ci poproszono badanych o rzetelne wype nienie krótkiego kwestionariusza. Pakiet badawczy by poprzedzony krótk%
instrukcj%, w której poproszono uczestników o uwa"-

ne przeczytanie obu historyjek, wyobra"enie sobie, jak
mog a zareagowa$ bohaterka w okre#lonych sytuacjach
i ustosunkowanie si! do przedstawionych twierdze&. Oba
opowiadania zosta y zaprezentowane wszystkim osobom
badanym (schemat wewn%trzgrupowy) i kolejno#$ ich
prezentacji by a zawsze taka sama.Wobec ka"dej grupy
zastosowano ten sam zestaw pyta& i twierdze&, przet umaczony na j!zyk, którym zwykle pos uguj% si! obywatele danego kraju. W przypadku Indii wykorzystano j!zyk
angielski u"ywany powszechnie w urz!dach oraz indyjskim szkolnictwie wy"szym (Ahmed i Sales, 2008).
Analiza statystyczna zebranego materia u zosta a
przeprowadzona przy u"yciu pakietu SPSS 16.IT for
Windows.
Kontekst 1 – reakcja w obecno"ci dobroczy#ców. „Dwadzie#cia pi!$ lat temu, pó'nym wieczorem jecha am sama
g ówn% ulic% w jednej z dzielnic Warszawy. Mój stary
samochód nie by w dobrej kondycji. Kiedy zahamowaam, zje"d"aj%c z drogi, nagle zgas silnik. Wy %czy y si!
wszystkie #wiat a (reßektory i #wiat a mijania) i tylna
cz!#$ samochodu wype ni a si! dymem. Wyskoczy am
z samochodu i zobaczy am dwóch m!"czyzn biegn%cych
w moim kierunku. Jeden z nich gwa townie otworzy mask! mojego samochodu. Silnik p on% . P omienie by y blisko zaworu z gazem. Jednocze#nie drugi m!"czyzna próbowa zagasi$ p omie& za pomoc% koca. Dopiero w momencie, gdy przyjecha a stra" po"arna zrozumia am, "e
mój samochód móg wybuchn%$. Mogli#my wszyscy
troje zgin%$ lub dozna$ powa"nych obra"e&. Ci dwaj
m!"czy'ni uratowali mój samochód, ocalili moje "ycie,
ca y czas ryzykuj%c w asnym "yciem dla kogo# obcego.
My#l%c o tym, co oni w a#nie dla mnie zrobili, podesz am
do nich i … (doko&cz opowiadanie)”.
W pierwszym kontek#cie bohaterka opowiadania mia a
okazj! rozmawia$ ze swoimi dobroczy&cami a" do po"egnania si! z nimi, a otwarty charakter zako&czenia historyjki pozostawia uczestnikom mo"liwo#$ indywidualnej
interpretacji zdarzenia i w pó'niejszej fazie analiz pozwala wy oni$ ró"ne rodzaje reakcji na dobro. Spodziewano
si! bowiem, "e wi!kszo#$ badanych przypisze kobiecie
wdzi!czno#$ (s owo „dzi!kuj!”) za otrzyman% pomoc
i "e niektórzy z uczestników wska"% tak"e na inne formy
odpowiedzi (np. deklaracja wzajemno#ci bezpo#redniej
w postaci zaproszenia na obiad lub do kina; deklaracja
wzajemno#ci po#redniej w postaci pomocy w przysz o#ci komu# innemu; wdzi!czno#$ w postaci opowiedzenia
tego, co si! wydarzy o, innym osobom).
Zebrane informacje poddano analizie s!dziów kompetentnych, którzy mieli za zadanie dokona$ kodyÞkacji odpowiedzi udzielonych przez respondentów. W tym celu za-
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poznano ich z trzema kategoriami zachowa&, uwa"anych
powszechnie jako typowe reakcje na dobro (Emmons,
2007; Maslow, 1968), czyli wdzi!czno#ci%, docenieniem
i wzajemno#ci% bezpo#redni%. Na potrzeby badania dodano kategori! wzajemno#ci po#redniej, aby zweryÞkowa$
jej obecno#$ w sytuacji otrzymania pomocy lub wsparcia.
Ka"de z zachowa& by o tak zdeÞniowane, aby umo"liwi$
s!dziom obiektywn% ocen! odpowiedzi.
Kontekst 2 – reakcja podczas nieobecno"ci dobroczy#ców. „Dwadzie#cia pi!$ lat temu... Ci dwaj m!"czy'ni
uratowali mój samochód, ocalili moje "ycie, ca y czas
ryzykuj%c w asnym "yciem dla kogo# obcego. W ca ym
zamieszaniu towarzysz%cym za atwianiu spraw ze stra"% po"arn%, nie zauwa"y am, "e ci dwaj m!"czy'ni ju"
odjechali. W tej sytuacji zdecydowa am… (doko&cz opowiadnie, oceniaj%c poziom motywacji wed ug poni"szej
skali)
1 – w ogóle niezmotywowana; 2 – niezmotywowana; 3
– nie mam zdania; 4 – zmotywowana; 5 – bardzo zmotywowana
____ za wszelk% cen! ich odnale'$, by móc im podzi!kowa$ (a)
____ w przysz o#ci pomóc komu# potrzebuj%cemu (b)
____ zapomnie$ jak najszybciej o tym wydarzeniu (c)
____ wp aci$ sum! pieni!dzy na konto oÞar wypadków
samochodowych (d)
____ opowiedzie$ o tym wydarzeniu innym osobom (e)
____ pami!ta$ o nich i "yczy$ im dobrze (f)”
W drugim kontek#cie bohaterka opowiadania nie mog a osobi#cie podzi!kowa$ swoim wybawcom za pomoc. Poproszono uczestników, aby za pomoc% sze#ciu
gotowych odpowiedzi wyrazili swoj% opini! i okre#lili
na 5-stopniowej skali Likerta, jaka by aby intensywo#$

motywacji kobiety do wybranych reakcji. Ka"dy z przedstawionych itemów wskazywa na inny rodzaj reakcji:
wzajemno#$ bezpo#redni% (a); wzajemno#$ po#redni%
emocjonaln% lub materialn% (b, d); brak wdzi!czno#ci (c);
wdzi!czno#$ wyra"on% werbalnie lub pami!ci% (e, f).
Takie podej#cie umo"liwi o w nast!pnej fazie estymacj!
zaproponowanych zachowa&.
Nale"y podkre#li$, "e o ile itemy a), b), d), e) i f) wydaj% si! nie wzbudza$ w%tpliwo#ci co do charakteru reakcji, o tyle item c) móg by wydawa$ si! niejasny, sugeruj%c nie brak wdzi!czno#ci, lecz na przyk ad ch!$ zapomnienia o traumatycznym wydarzeniu. Cho$ nie mo"na
wykluczy$ takiej interpretacji ze strony uczestników, to
– jak wykazuj% wyniki w przedstawionej poni"ej analizie – reakcja ta cieszy a si! najmniejsz% popularno#ci%
w#ród respondentów, co mog oby oznacza$, "e odczytali
oni item w a#ciwie, czyli w kontek#cie braku wdzi!czno#ci. Potwierdzeniem tego mog% by$ rezultaty analizy
czynnikowej (Tabela 2) przeprowadzonej na wszystkich
uczestnikach (N = 294) i wykonanej na sze#ciu zaprezentowanych itemach.
Wyniki wskazuj% na to, "e item c) (zapomnie$ jak najszybciej o tym wydarzeniu) jest osobnym czynnikiem
i nie %czy si! z itemem a) (za wszelk% cen! ich odnale'$,
by móc im podzi!kowa$), który z kolei tworzy oddzielny czynnik. W konsekwencji wyodr!bniono cztery silne
czynniki, które nazwano odpowiednio: 1) wdzi!czno#$
wyra"ona s owem lub my#l%; 2) brak wdzi!czno#ci;
3) wzajemno#$ po#rednia wyra"ona materialnie b%d'
czynem; 4) wzajemno#$ bezpo#rednia. Uzyskano miar!
KMO adekwatno#ci doboru próby o wyniku 0,52, a ogólny odsetek wyja#nianej wariancji dla czterech czynników
wynosi 77,51%.

Tabela 2.
*adunki czynnikowe itemów u"ytych w drugim kontek#cie (N = 294)
Czynnik
Item

1

2

3

4

item e) opowiedzie$ o tym wydarzeniu innym osobom

–0,82

–0,04

–0,02

–0,08

item f) pami!ta$ o nich i "yczy$ im dobrze

–0,83

–0,07

–0,04

–0,14

item c) zapomnie$ jak najszybciej o tym wydarzeniu

–0,04

–0,96

–0,01

–0,01

item d) wp aci$ sum! pieni!dzy na konto oÞar wypadków samochodowych

–0,26

–0,19

–0,76

–0,20

item b) w przysz o#ci pomóc komu# potrzebuj%cemu

– 0,29

–0,26

–0,69

–0,22

item a) za wszelk% cen! ich odnale'$, by móc im podzi!kowa$

–0,05

–0,01

–0,02

–0,96
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Analiza wyników
Reakcja na dobro
w sytuacji obecno"ci dobroczy!ców
Rezultaty uzyskane w pierwszym kontek#cie, czyli
w sytuacji obecno#ci dobroczy&ców wykaza y, "e najbardziej powszechn% i jednocze#nie pierwsz% reakcj% na
otrzyman% pomoc by y s owa wdzi!czno#ci, co deklarowa o oko o 95% uczestników w ka"dej z badanych grup
($2 = 0,829; p > 0,05).
Oprócz spontanicznego podzi!kowania werbalnego,
osoby w nast!pnej kolejno#ci wyra"a y tak"e inne reakcje
(Rysunek 2), takie jak wzajemno#$ bezpo#rednia, docenienie i wzajemno#$ po#rednia. W przypadku wzajemno#ci bezpo#redniej, polegaj%cej na konkretnym „oddaniu”
uzyskanej przys ugi, wzi!to pod uwag! wyra"enia typu:
„zdecydowa am, "e zaprosz! ich na kolacj!”, „zaproponowa em wspólne wyj#cie na kaw!”, „zapyta am, jak
mog! si! im zrewan"owa$”. Spodziewano si!, "e oprócz
wdzi!czno#ci to w a#nie wzajemno#$ bezpo#rednia b!dzie
najcz!#ciej pojawiaj%c% si! reakcj%. Zgodnie z przewidywaniami, w obr!bie ca ej grupy rzeczywi#cie odwzajemnienie konkretne wymieniano najcz!#ciej; wynios o ono
59,8%. Je#li chodzi o s owa docenienia zaliczono do nich
wyra"enia podkre#laj%ce ocen! warto#ci otrzymanego
wsparcia (McCraty i Childre, 2004), np. „wyrazi am im
swój podziw za odwa"ny i bohaterski czyn”, „docenia em
ich pomoc, bo dla mnie nara"ali swoje "ycie”. W ca ej
grupie docenienie wynios o 34,8%. Najmniej liczne by y
reakcje odnosz%ce si! do wzajemno#ci po#redniej, która
by a formu owana w nast!puj%cy sposób: „pomy#la am,
"e gdyby w przysz o#ci kto# znalaz si! w podobnej sytuacji, na pewno bym mu pomog a”, „zdecydowa em, "e
zaanga"uj! si! w wolontariat, aby nie#$ innym pomoc”.
Tylko 5,4% osób wymieni o t! reakcj!. Ró"nice pomi!dzy wymienionym reakcjami okaza y si! statystycznie
istotne ($2 = 81,70; p < 0,001).
W nast!pnej kolejno#ci, po dokonaniu przekszta cenia
zmiennej nominalnej na ci%g zmiennych dychotomicznych, zbadano ró"nice pomi!dzy grupami narodowo#ciowymi w obr!bie wzajemno#ci bezpo#redniej, docenienia
i wzajemno#ci po#redniej. Zaobserwowano, "e Hindusi
uzyskali najwy"szy wynik (50%) w reakcji wzajemno#ci
bezpo#redniej. Test Manna-Whitneya wykaza znacz%ce ró"nice zarówno pomi!dzy Hindusami a W ochami
(35,7%; z = – 2,016; p < 0,05), jak i Hindusami i Polakami (26,5%; z = –3,371; p < 0,001). Odnotowano brak
istotnej ró"nicy mi!dzy W ochami i Polakami (26,5%;
z = –1,385; p > 0,05). By a to reakcja zawieraj%ca impuls
do dzia ania na rzecz dobroczy&cy i jako taka by a oczekiwana w kontek#cie bezpo#redniego kontaktu z dawc%.

Rysunek 2.
Druga reakcja na pomoc w sytuacji obecno#ci dobroczy&cy
(kontekst 1)

Kolejn% reakcj% by o docenienie. Rezultaty wykaza y,
i" by o ono najcz!#ciej wymieniane przez w oskich studentów (38,8%), nieco rzadziej przez Hindusów (15,3%)
i najrzadziej przez Polaków (11,2%). Istotne ró"nice odnotowano w przypadku W ochów i Hindusów (z = –3,689;
p < 0,001) oraz W ochów i Polaków (z = –4,442; p < 0,001).
W przypadku Hindusów i Polaków nie zauwa"ono znacz%cych ró"nic (z = 0,840; p > 0,05).
Analizy wykaza y, "e w przypadku wzajemno#ci po#redniej Hindusi byli grup% najcz!#ciej wskazuj%c% na
t! reakcj! (9,2%). W grupie w oskiej tylko jedna osoba wspomnia a o tej reakcji (1%; z = –2,590; p < 0,05).
Natomiast w grupie polskiej nikt nie wskaza wzajemno#ci po#redniej jako reakcji na otrzyman% pomoc.
Reakcja na dobro
w sytuacji nieobecno"ci dobroczy!ców
Wyniki uzyskane w drugim kontek#cie, czyli w sytuacji
nieobecno#ci dobroczy&ców, wykaza y, "e najbardziej
charakterystycznym stylem reakcji na pomoc przypisan% bohaterce opowiadania przez wszystkich uczestników
badania by a niewerbalna wdzi!czno#$, wyra"aj%ca si!
zachowaniem w pami!ci otrzymanego dobrodziejstwa
(M = 4,49; SD = 0,80) oraz wzajemno#$ bezpo#rednia
w postaci odnalezienia dobroczy&ców za wszelk% cen!
(M = 4,26; t(266) = –2,758; p < 0,01). Nieco ni"ej, cho$
ci%gle wysoko, badani wyrazili wzajemno#$ po#redni%
rozumian% jako ch!$ pomocy w przysz o#ci komu# innemu, potrzebuj%cemu wsparcia (M = 4,20; t(267) = 0,913;
p > 0,05) oraz wdzi!czno#$ s own%, deklaruj%c opowiedzenie tego zdarzenia komu# trzeciemu (M = 4,16; t(267)
= 0,627; p > 0,05). +rednio zosta a oceniona wzajemno#$ po#rednia w postaci wp acenia sumy na konto oÞar
wypadków drogowych (M = 3,22; t(267) = –10,537;
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Tabela 3.
Reakcja na dobro w zale"no#ci od grupy narodowo#ciowej (2 kontekst)
Przynale"no#$ do grupy -

Hindusi

Polacy

W osi

czynnik
%

(n = 98)

(n = 98)

(n = 98)

wzajemno#$
bezpo#rednia
brak wdzi!czno#ci

wzajemno#$ po#rednia
(kwota)

Istotno#$ ró"nic mi!dzy grupami
F

p
df = 2

M

3,97

4,42

4,33

SD

1,33

0,89

0,98

M

1,80

2,21

1,66

SD

1,04

1,17

1,00

M

3,82

2,98

2,98

SD

0,83

1,10

1,03

p < 0,001), a najs absz% reakcj% okaza o si! jak najszybsze
zapomnienie o wydarzeniu (M = 1,90; t(266) = –14,430;
p < 0,001).
Kolejne wyniki dotyczy y podobie&stw i ró"nic w wyborze reakcji na pomoc pomi!dzy trzema badanymi
grupami. Rezultaty przeprowadzonej analizy wariancji
ANOVA (Tabela 3) pokaza y kilka istotnych ró"nic. Test
Gamesa-Howella (Wieczorkowska, Kocha&ski i Eljaszuk, 2004) zastosowany przy za o"eniu o braku równo#ci wariancji (test Levene’a = 7,68; p = 0,001) wykaza , "e ró"nica w deklaracji wzajemno#ci bezpo#redniej
wyst%pi a mi!dzy grup% europejsk% a grup% azjatyck%:
F(2, 271) = 4,42; p < 0,013; %² = 0,032. Ró"nice odnotowano tak"e w przypadku reakcji braku wdzi!czno#ci:
F(2, 267) = 6,65; p < 0,002; %² = 0,048. Jak si! okaza o,
zapomnienie o wydarzeniu by o znacz%co cz!#ciej wskazywane przez Polaków ni" przez W ochów (p < 0,002)
i Hindusów (p < 0,039). Ponadto, istotne ró"nice zauwa"ono w wypadku wzajemno#ci po#redniej dotycz%cej
wp acenia kwoty na konto oÞar kolizji: F(2, 268) = 19,36;
p < 0,001; %² = 0,012. Tym razem grup% przypisuj%c%
kobiecie znacznie wi!ksz% ch!$ pomocy w przysz o#ci
tym, którzy ulegliby wypadkowi samochodowemu, byli
Hindusi (p < 0,001).
Je#li chodzi o pozosta e reakcje na dobro, czyli wzajemno#$ po#redni% w postaci pomocy komu# trzeciemu
w przysz o#ci, wdzi!czno#$ wyra"on% przez opowiedzenie innym, co si! wydarzy o i wdzi!czn% pami!$,
nie odnotowano znacz%cych ró"nic pomi!dzy grupami.
Potwierdzaj% to otrzymane statystyki. W przypadku:
(b) wzajemno#ci po#redniej uzyskano: F(2, 266) = 0,65;
p < 0,525; %² = 0,005; (e) wdzi!czno#ci: F(2, 266) = 0,28;
p < 0,756; %² = 0,002; (f) pami!ci: F(2, 264) = 0,48;
p < 0,617; %² = 0,004.

&²
%

Test
Gamesa-Howella

4,42

0,013

0,032

[P;W-H]

6,65

0,002

0,048

[P-W;H]

19,36

0,001

0,012

[H-P;W]

Dyskusja wyników
W dotychczasowych badaniach psychologicznych nad
reakcj% odbiorcy na otrzyman% pomoc lub dobro koncentrowano si! na wdzi!czno#ci, jej braku i wzajemno#ci
bezpo#redniej, podkre#laj%c, "e nale"% one do najbardziej
typowych zachowa& wyra"anych przez ludzi w sytuacji
obdarowania. W niniejszym badaniu podj!to prób! wykazania, i", oprócz wymienionych sposobów odpowiedzi na
uzyskan% korzy#$, mo"e wyst%pi$ równie" wzajemno#$
po#rednia.
Jak wynika z uzyskanych rezultatów, wzajemno#$ po#rednia jest zachowaniem, które pojawia si! w sytuacjach
reakcji na dobro, cho$ na tym etapie analiz trudno jeszcze
stwierdzi$, jaka jest rzeczywista cz!stotliwo#$ tego wyst!powania. W pierwszym kontek#cie wyniki wykaza y,
"e o ile wdzi!czno#$ jest najcz!#ciej wymienian% reakcj%
na otrzyman% przys ug!, o tyle wzajemno#$ po#rednia
jest ju" rzadziej kojarzona jako spontaniczna i niesugerowana z zewn%trz odpowied'. W ca ej grupie odnotowano
tylko 5,4% badanych, którzy my#leli, "e kobieta mog aby
w przysz o#ci zrobi$ co# dobrego osobom trzecim niebior%cym udzia u w pocz%tkowej interakcji.
W przypadku zaproponowanych w badaniu hipotez
równie" osi%gni!to interesuj%ce rezultaty. Wyniki bada&
potwierdzi y hipotez! H1, mówi%c% o tym, "e osoby pochodz%ce z kultur o orientacji krótkoterminowej mog%
by$ bardziej sk onne do przypisania innym wzajemno#ci
bezpo#redniej, ni" osoby reprezentuj%ce kultur! o orientacji d ugoterminowej. Oprócz uzasadnienia opartego na
wymiarze orientacji Geerta Hofstede’a, zw aszcza w relacji do „zachowania twarzy”, czyli do dbania o w asny
wizerunek (w Polsce silny, st%d wy"sza wzajemno#$ bezpo#rednia), nie bez znaczenia jest te" fakt, "e w kulturze
hinduskiej wzajemno#$ bezpo#rednia i poczucie zobo-
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wi%zania s% silnie odczuwane, ale raczej wobec osób "yj%cych w bliskich relacjach rodzinnych lub biznesowych
(Roland, 1991). Zwa"ywszy, "e kontekst, w którym rozgrywa a si! historia, obejmowa przypadkowo spotkane
i obce sobie osoby mog oby to spowodowa$, i" uczestnicy badania przypisali kobiecie mniejsze poczuwanie
si! do obowi%zku, aby wskaza$ na wzajemno#$ bezpo#redni% jako zachowanie wi%"%ce w opisanym przypadku.
*%czy yby si! z tym wyniki innego badania mi!dzykulturowego (Ahmed i Sales, 2008), w którym wykazano, "e
kultura hinduska, b!d%c kultur% kolektywistyczn%, nale"y
do grup o raczej niskim zaufaniu spo ecznym (low-trust
societies), gdzie zaufaniem obdarza si! g ównie osoby
z kr!gu rodzinnego lub tego samego kr!gu etnicznego.
Je#li dobroczy&c% jest nieznajomy, wydaje si! zrozumiae, "e traktuje si! go z wi!ksz% nieufno#ci%, ni" gdyby darczy&c% by kto# bliski. Równie" Marek Szopski (2005),
nawi%zuj%c do typologii Geerta Hofstede’a, podkre#la, "e
Hindusi charakteryzuj%cy si! wysokim dystansem w adzy,
nie ufaj% sobie nawzajem tak silnie, co w konsekwencji
mo"e t umaczy$ ni"sz% intensywno#$ wzajemno#ci bezpo#redniej wskazan% przez studentów z Indii.
W zwi%zku z ni"szymi wynikami Hindusów we wzajemno#ci bezpo#redniej uzyskanymi w drugim kontek#cie na uwag! zas uguje fakt, "e w pierwszym kontek#cie
studenci hinduscy udzielili najwi!cej odpowiedzi zwi%zanych z potrzeb% odwzajemnienia bezpo#redniego, co
mo"na by uzna$ za sprzeczno#$. Warto jednak zauwa"y$,
"e powodem wspomnianej ró"nicy mo"e by$ rodzaj wzajemno#ci bezpo#redniej wskazany w obu kontekstach.
O ile bowiem w pierwszym kontek#cie badani, dzi!ki pytaniu otwartemu, mieli okazj! wyrazi$ swój pomys na
wzajemno#$ bezpo#redni% (zaproszenie na obiad; poproszenie o adres, aby móc w przysz o#ci si! zrewan"owa$;
oÞarowanie nieokre#lonej pomocy), o tyle w drugim kontek#cie wzajemno#$ bezpo#rednia by a niejako narzucona i mia a charakter bardziej zobowi%zuj%cy (za wszelk%
cen! odnale'$ dobroczy&ców). Mo"na przypuszcza$, "e
wyra"enie w asnych propozycji na odwzajemnienie by o
bardziej realne i odpowiada o materialnym oraz czasowym mo"liwo#ciom respondentów. Natomiast zachowanie, które mog o by$ poza ich zasi!giem, zosta o ocenione
s abiej jako perspektywa dzia ania g ównej bohaterki.
Kolejn% hipotez%, która znalaz a potwierdzenie w tych
badaniach by a ta dotycz%ca zwi%zku braku wdzi!czno#ci z wysokim wska'nikiem unikania niepewno#ci (H2).
Zgodnie z przewidywaniami, Polacy, charakteryzuj%cy
si! intensywnym stopniem unikania niepewno#ci, przypisali kobiecie najwy"szy brak wdzi!czno#ci. Bior%c pod
uwag! fakt, "e sytuacje nowe i nieoczekiwane, a do takich
mo"na zaliczy$ wydarzenie opisane w historyjce, bu-

dz% w jednostkach o wysokim UAI wi!ksz% ostro"no#$,
a nawet poczucie zagro"enia, wydaje si! zrozumia e, "e
brak wdzi!czno#ci przypisany przez polskich studentów
bohaterce opowiadania by silniejszy ni" w przypadku
studentów hinduskich i w oskich. Ponadto, jak wynika
z innych bada& (Wojciszke i Bary a, 2005), w kulturze
polskiej powszechna jest norma negatywnego my#lenia,
która wyra"a si! nieufno#ci% wobec innych ludzi i która w konsekwencji dystansuje równie" od osób „spoecznie dobrych”. Jeszcze innym powodem, dla którego
poziom ten móg by$ najwy"szy, s% wnioski Krystyny
Skar"y&skiej (2005), "e w Polsce 80%–90% osób zgadza
si! z twierdzeniem o konieczno#ci zachowania ostro"no#ci w stosunkach z lud'mi. By$ mo"e nawet w sytuacjach
ewidentnej korzy#ci, jak% by o uratowanie "ycia poszkodowanej bohaterce, studenci z Polski podali w w%tpliwo#$ prawdziwo#$ intencji dobroczy&ców. By$ mo"e nie
zapytali o to, co darczy&cy dla niej zrobili, ale wnikn!li
w to, dlaczego to zrobili i co ewentualnie kry o si! za ich
pomoc%.
Wynik ten wydaje si! paradoksalny, je#li zauwa"ymy,
"e Polacy w drugim kontek#cie ocenili najsilniej wska'nik wzajemno#ci bezpo#redniej. Ten zaskakuj%cy rezultat mo"na jednak wyt umaczy$. Otó" ch!$ odnalezienia
dobroczy&cy za wszelk% cen! wcale nie musi oznacza$
wdzi!czno#ci, ale mo"e by$ efektem poczucia zobowi%zania, które nie jest z ni% to"same (Watkins, Scheer,
Ovnicek i Kolts, 2006).
Innym interesuj%cym wynikiem okaza y si! znacz%ce
ró"nice w okazaniu wzajemno#ci po#redniej pomi!dzy
Indiami a Polsk% i W ochami, które sta y u podstaw hipotezy H3. Otó" studenci hinduscy byli bardziej sk onni do
przypisania kobiecie wp acenia w przysz o#ci kwoty pieni!"nej na oÞary wypadków samochodowych, ani"eli studenci grupy europejskiej. Drugi item mówi%cy o pomocy
komu# potrzebuj%cemu równie" uzyska wysok% #redni%
(cho$ nie odnotowano ró"nic w stosunku do pozosta ych
dwóch krajów). Co wi!cej, równie" w kontek#cie pierwszym prawie wszystkie osoby, które przypisa y bohaterce
pomoc osobom trzecim jako wyraz jej wdzi!czno#ci za
uratowanie "ycia, pochodzi y z Indii. Mo"liwych przyczyn takiego zachowania mo"na szuka$ w gotowo#ci
do pomocy, która wydaje si! charakteryzowa$ kultur!
hindusk%. Z mi!dzykulturowych bada& porównawczych
opublikowanych przez Roberta R. McCrae’a (2001)
wynika, "e Hindusi wyró"niali si! wysokim poziomem
ugodowo#ci, którego jedn% z charakterystycznych cech
jest udzielanie pomocy i koncentracja na potrzebach innych osób (Zawadzki i in., 1998). Innym powodem, dla
którego uczestnicy z Indii wyrazili najwy"sz% ch!$ pomocy stronie trzeciej, mog o by$ poczucie obowi%zku
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i odpowiedzialno#ci wobec innych, które charakteryzuje
kultury kolektywistyczne, w tym równie" hindusk% (Joan
G. Miller, 1994 za: Cardwell i Flanagan, 2003). Jak wynika z bada& Jonathana Barona i Joan G. Miller (2000)
przeprowadzonych w#ród studentów hinduskich i ameryka&skich na temat ratowania ludzkiego "ycia przez oddanie szpiku kostnego, Hindusi byli bardziej sk onni patrze$
na ten czyn jako moralny obowi%zek nawet wtedy, gdy
osob% potrzebuj%c% by kto# nieznajomy. Mo"na zatem
wnioskowa$, i" studenci z niniejszego badania prawdopodobnie potraktowali wzajemno#$ po#redni% w kategoriach powinno#ciowych i st%d ich odpowiedzi plasoway si! wy"ej, ni" oceny wynikaj%ce z pozosta ych grup.
Przemawia by za tym wysoki wska'nik sumienno#ci odnotowany w badaniach Roberta R. McCrae’a (2001), który dla grupy hinduskiej by najwy"szy spo#ród 26 krajów
obj!tych porównianiem kulturowym. Je#li we'miemy pod
uwag!, "e sumienno#$ %czy si! z poczuciem obowi%zku
i kierowaniem si! wyznawanymi lub wpojonymi zasadami i warto#ciami, wtedy atwiej jest zrozumie$ znaczenie
wzajemno#ci po#redniej w wypowiedziach studentów
z Indii.
Podsumowanie
Wzajemno#$ po#rednia pozostaje wci%" nowym tematem, zw aszcza w badaniach psychologicznych. Niniejsze
przybli"enie tematyki tego interesuj%cego zagadnienia
stanowi tylko niewielk% prób! odpowiedzi na niektóre
pytania, otwieraj%c debat! i poruszaj%c wiele innych istotnych kwestii. Nale"% do nich: mechanizmy, które mog%
wp ywa$ na podejmowanie dzia a& na rzecz „innego”
w kontek#cie pami!ci o dobru doznanym w przesz o#ci;
w%tek zwi%zany z istnieniem norm spo ecznych zobowi%zuj%cych lub prowadz%cych do tego typu zachowa&;
stosunek cech osobowo#ci, warto#ci i emocji do wzajemno#ci po#redniej w obu jej formach (oddolnej i odgórnej);
intuicje ewolucyjne i kulturowe oraz wiele innych kwestii. Nie ulega w%tpliwo#ci, "e oprócz docieka& zwi%zanych z przyczyn% stosowania wzajemno#ci po#redniej, na
eksploracj! oczekuje równie" temat jej wp ywów na ludzki dobrostan i jako#$ "ycia spo ecznego (McCullough,
Kimeldorf i Cohen, 2008). Tak kontynuowane badania
b!d% mog y nie tylko cz!#ciowo wyja#ni$ powody, dla
których pos ugujemy si! wzajemno#ci% po#redni%, ale te"
wyt umaczy$, co otwarto#$ na „trzeciego” wnosi w nasz%
ludzk%, osobist% i spo eczn% egzystencj!.
Nale"y podkre#li$, "e przedstawione badanie ma te"
swoje ograniczenia. Przede wszystkim brakuje w nim
szczegó owego przedstawienia zmiennych socjodemograÞcznych (wiek, p e$, wykszta cenie), co w konsekwencji
utrudni o rzetelne porównanie wyników bada& i w przy-
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sz o#ci skomplikuje przeprowadzenie replikacji uwzgl!dniaj%cej specyÞk! danej grupy. Ze wzgl!du na wymienione braki nie mamy równie" pewno#ci, czy dane z trzech
kontekstów kulturowych s% porównywalne pod innymi,
pozakulturowymi aspektami, mog%cymi wp ywa$ równie
istotnie na uzyskiwane rezultaty.
Innym ograniczeniem jest brak kontroli wymiarów
ró"nic mi!dzykulturowych w#ród osób bior%cych w nim
udzia . Idea em by oby wcze#niejsze przebadanie respondentów pod k%tem wymiarów kultur narodowych, gdy"
fakt przynale"no#ci do okre#lonej kultury nie jest równoznaczny z wymiarem narodowym kraju pochodzenia.
W rzeczywisto#ci jest ma o prawdopodobne, by dobrana
grupa by a porównywalna do grup, na podstawie których
Geert Hofstede utworzy indeksy swoich wymiarów ró"nic mi!dzykulturowych. W obr!bie ka"dej z kultur mo"e
bowiem wyst!powa$ silna wariancja poszczególnych wymiarów, a co jest z tym zwi%zane, tak"e zmienno#$ wyników w zale"no#ci od specyÞki próbki badawczej.
Warto te" podkre#li$, i" wyniki badania mog yby by$
inne, gdyby zamiast ocenia$ bohaterk! opowiadania
uczestnicy mieli za zadanie wyobrazi$ sobie siebie w podobnych kontekstach. Jak bowiem wiadomo, przekonania na w asny temat i deklarowanie swojego zachowania
wynikaj% z motywacji do wzmacniania poczucia w asnej
warto#ci i ochrony samooceny, co w ostatecznej analizie
mog oby doprowadzi$ np. do ni"szej intensywno#ci braku wdzi!czno#ci w#ród polskich studentów.
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What will happen, when you help me?
An intercultural look at indirect reciprocity
Ma gorzata Szcze#niak, Agnieszka A. Niezna&ska
PontiÞcia Facoltà di Scienze dell’Educazione, Auxilium, Rome

Abstract
Some of the most basic questions concerning human reactions to kindness or helping behaviour of others
are centred around issues of gratitude, appreciation or direct reciprocity (I help you, you help me). However,
theoretical and experimental investigations indicate that indirect reciprocity (I help you, somebody will
help me; You help me, I will help someone else) also is a part of the vast range of relational interactions.
The article examines the topic of indirect reciprocity, especially in its “upstream” version, from a cultural
perspective. The research was conducted on the group of 294 participants (98 Hindu, 98 Polish, and 98
Italian students).
Key words: culture, indirect reciprocity, downstream reciprocity, upstream reciprocity, India, Poland, Italy
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