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Ludzka pamięć nie odzwierciedla przeszłych 
zdarzeń z fotograficzną dokładnością. Według 
pionierskiej hipotezy Sir F. Bartletta [1], 
„przypominanie nie jest prostym przywoływa-
niem doświadczeń z pamięci, ale rekonstrukcją 
zakodowanego wcześniej materiału, który połą-
czył się z posiadaną wiedzą”. Wiedza, o której 
człowiek jest przekonany, iż pochodzi z jego 
doświadczenia, tworzy się w jego umyśle, jest 
zbiorem gromadzonych wcześniej doświadczeń.  

Wyniki badań dotyczących związku doświad-
czenia i pamięci (m.in. Braun i Loftus [3]), wy-
kazały, że późniejsza opinia lub reklama, może 
skutecznie zniekształcić pamięć wcześniejszego 
doświadczenia, w taki sposób, że badane osoby 
nie są świadome jej wpływu. Paradoksalność 
tego mechanizmu polega na tym, że człowiek 
przekonany jest, iż swoją ocenę opiera na włas-
nym doświadczeniu, którego w rzeczywistości 
nigdy nie nabył. Istnieje również zjawisko 
przeciwne, polegające na tym, że doświadczenia 
zapisane w pamięci określają sposób percepcji 
przyszłych zdarzeń, a tym samym torują sposób, 
w jaki dane zdarzenie zostanie zapamiętane [6]. 

1 KONSTRUOWANIE POPRZEDZAJĄCE 

Specjaliści z zakresu marketingu już od dawna 
wykorzystują zjawisko konstruowania poprze-
dzającego (forward framing). Zjawisko to pole-
ga na determinowaniu przez wcześniej odebrane 
informacje interpretacji następnie występu-
jącego doświadczenia. 

Klasyczne rozumienie wpływu informacji na 
kształtowanie się postaw wobec różnych obiek-
tów z życia społecznego i politycznego polega 

na takim związku przyczynowo–skutkowym, 
w którym dane zdarzenie, reklama polityczna, 
czy opinia w mediach wpływa na sposób widze-
nia określonego przedmiotu. Na podstawie 
informacji tworzona jest logiczna wiedza poz-
walającą rozumieć nowo doświadczane zdarze-
nia. Interpretowanie nowych informacji za po-
mocą wcześniej nabytej wiedzy mieści się 
w konstruktywistycznym podejściu do psycho-
logii poznawczej. Według tego podejścia, 
mocno osadzonego w psychologii postaci, czło-
wiek „wychodzi” poza spostrzegane bodźce, 
konstruując na ich podstawie swój własny świat, 
jako poznawczą reprezentację niewiele mającą 
wspólnego z zewnętrznym środowiskiem. 
W dziedzinie psychologii przeprowadzono wiele 
badań pokazujących, że doświadczenia zapisane 
w pamięci określają sposób percepcji przyszłych 
zdarzeń, a tym samym torują sposób, w jaki 
dane zdarzenie zostanie zapamiętane [6, 17]. 

Zjawisko torowania w kontekście wpływu 
mediów na opinie wyborców zbadali Iyengar 
i Kinder [10], którzy wykazali, że podczas 
oceniania pracy polityków, wyborcy nie wyko-
rzystują wszystkich informacji, które posiadają 
w pamięci, ale uwzględniają jedynie te, które są 
łatwo dostępne w ich pamięci. W takiej sytuacji, 
dany polityk może zostać oceniony jedynie 
w kontekście umiejętności rozwiązania nagłoś-
nionego przez środki masowego przekazu prob-
lemu lub najbardziej zapamiętanych informacji 
na jego temat, niekoniecznie mających bezpoś-
redni związek z wykonywanymi obowiązkami 
kandydata.  

Media mogą celowo kontrolować dokony-
wane przez wyborców oceny działalności 
polityków, skupiając uwagę odbiorców na 
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konkretnym wydarzeniu społecznym lub poli-
tycznym. Uruchomiony, w ten sposób proces 
konstruowania poprzedzającego może stwarzać 
złudzenie świadomego podjęcia decyzji przez 
wyborców. Tym samym istnieje możliwość, że 
środki komunikacji masowej, nagłaśniając daną 
problematykę, poprzez proces jej zapamię-
tywania i wydobywania z pamięci wpływają na 
oceny polityczne obywateli. 

2 WSTECZNE KSZTAŁTOWANIE PAMIĘCI 

Wsteczne kształtowanie pamięci (backward fra-
ming) polega na nieświadomym zniekształceniu 
pamięci przeszłego doświadczenia pod wpły-
wem późniejszej informacji czy opinii. Istnieje 
możliwość, że człowiek przypomina sobie 
doświadczenie, które nigdy nie miało miejsca. 
W sytuacji wstecznego kształtowania pamięci, 
przywoływany obraz doświadczenia wydaje się 
taki sam, jak w momencie, gdy został za-
pamiętany. Człowiek nie jest świadomy zmiany 
zachodzącej pomiędzy faktycznym doś-
wiadczeniem a jego obrazem przywoływanym 
z pamięci. 

W pamięci przechowywanych jest wiele frag-
mentów wspomnień, które w trakcie przywoły-
wania składane są ponownie w całość. Podczas 
przypominania poszczególne elementy zdarze-
nia mogą ulec zmianie, czyli, jak podaje 
Zaltman [19], wspomnienia nie są doskonałymi 
kopiami przeszłych zdarzeń, ale rodzajem wra-
żenia, które zmienia się w odpowiedzi na wska-
zówki i przyczyny, dla których te wskazówki 
zauważamy. Ujęcie to uzupełnia Rozenfield 
[18], który twierdzi, że wspomnienie jest rezul-
tatem bieżącego postrzegania ukształtowanego 
przez określony kontekst, łącznie z wcześ-
niejszym i obecnym nastrojem konsumenta oraz 
jego poczuciem tożsamości. 

3 WIZERUNEK POLITYKA – 
OPERACJONALIZACJA POJĘCIA 

Wizerunek polityka tworzony jest w celu wy-
wołania u wyborców pozytywnego wyobrażenia 
kandydata. Wizerunek ten składa się z programu 
wyborczego, a więc powodu, dla którego polityk 
jest wybierany. Jest to cecha centralna wizerun-
ku kandydata. Natomiast cechy widoczne 
image’u polityka składają się z komponentów, 

które wyborca może zaobserwować „gołym 
okiem”, takich jak: wiek, wzrost czy styl ubie-
rania się. Cechy osobowościowe kandydata, 
które gwarantują (bądź nie) zrealizowanie jego 
programu wyborczego, zaliczane są do cech 
niewidocznych wizerunku polityka. Są to na 
przykład: inteligencja, wykształcenie, pracowi-
tość. Zgodnie z koncepcją wizerunku marki 
Kellera [14] można w pojęciu wizerunku poli-
tyka jednocześnie ująć proponowany program 
wyborczy i cechy osobowe kandydata, na ogół 
oddzielnie traktowane w badaniach nad postrze-
ganiem polityków. Zatem ocena kandydatów 
jest wielowymiarowa. Jednak oceniając poli-
tyka, możliwe jest koncentrowanie się tylko na 
jednych właściwościach polityka, i pomijanie 
innych. 

Skonstruowany w pamięci obraz polityka 
może być niezgodny z prawdą. Taka możliwość 
stwarza niebezpieczeństwo kontrolowania za-
chowań wyborczych za pomocą fałszywie skon-
struowanych obrazów rzeczywistości [8]. 

4 REKONSTRUKCJA PAMIĘCI 
W KONTEKŚCIE PODEJMOWANIA 
DECYZJI 

Decyzje podejmowane są w oparciu o posiadane 
informacje, które mogą być wynikiem własnych 
doświadczeń lub informacji czy opinii pocho-
dzących od innych. Zatem ocena, postawa czy 
afekt, na przykład wobec danego produktu lub 
kandydata na urząd polityczny, jest wynikiem 
współdziałania posiadanego doświadczenia i in-
formacji na dany temat. W momencie podej-
mowania decyzji odpowiednie informacje przy-
woływane są z pamięci, jednak jak zostało to już 
opisane, mogą być niezgodne z posiadaną wie-
dzą wynikającą z własnego doświadczenia. Do-
datkowo dana decyzja może zostać podjęta na 
postawie obecnego doświadczenia, którego od-
biór został ukształtowany zanim to doś-
wiadczenie miało miejsce. Opisana możliwość 
kształtowania odbioru rzeczywistości przez 
człowieka jest wynikiem funkcjonowania pro-
cesów spostrzegania.  

Ogólnie przyjmuje się dwa podejścia do 
spostrzegania: dół-góra (bottom-up) i góra-dół 
(top-down), które zwykle współdziałają ze sobą 
w percepcji otoczenia. Procesy oddolne (bottom-
up) zajmują się przekształcaniem informacji 
o fizycznych cechach bodźców na reprezentacje 
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abstrakcyjne. Dzięki temu powstaje spostrzega-
nie, jednak warunkiem prawidłowej interpretacji 
danego bodźca jest posiadanie w pamięci infor-
macji dotyczących spostrzeganego obiektu. Dla-
tego w tym samym czasie działa proces odgórny 
(top-down), który pozwala na identyfikację 
przedmiotu percepcji za pomocą nabytych 
wcześniej doświadczeń, wiedzy, oczekiwań, 
pamięci. Zatem w ujęciu spostrzegania góra-dół 
procesy umysłowe wpływają na interpretowanie 
odbieranych zmysłowo przedmiotów czy 
zdarzeń.  

Jak podaje Falkowski [8], w ludzkim umyśle 
kształtowany jest cykl otaczającej rzeczywis-
tości, od doświadczenia do bodźca i od bodźca 
do doświadczenia. Zgodnie z tym ujęciem na 
podstawie zapamiętanych informacji możliwa 
jest interpretacja nowych bodźców, których 
odbiór może kształtować postrzeganie doświad-
czenia. Zatem poprzez skuteczne kształtowanie 
oczekiwań związanych z danym doświadcze-
niem dotyczącym produktu czy polityka można 
wpływać na przypuszczenia konsumentów lub 
wyborców dotyczące przyszłych zdarzeń zwią-
zanych z danym produktem czy kandydatem na 
urząd polityczny. Oczekiwania te wpływają na 
sposób odbioru przyszłych doświadczeń, a tym 
samym kształtują postrzeganie doświadczenia. 
Istnieje również zjawisko przeciwne, w którym 
można wpływać na pamięć doświadczeń konsu-
mentów czy wyborców poprzez kształtowanie 
wspomnień związanych z doświadczeniem, 
które nigdy w rzeczywistości nie zostało nabyte. 
Opisany cykl kształtowania rzeczywistości 
w umyśle graficznie przedstawia rys. 1. 

Pamięć 

Kształtowanie spostrzegania  

(forward framing) 

Spostrzegane 
zdarzenie

Kształtowanie pamięci  

(backward framing) 
 

Rys. 1. Cykl kształtowania rzeczywistości w umyśle [8]. 

Przedstawiony graficznie powyżej cykl 
kształtowania rzeczywistości w umyśle pokazuje 
możliwość dostosowania pamięci do wcześniej 
nabytych informacji (backward framing), co jest 
odwrotnym procesem do dostosowywania póź-
niej odebranej informacji do wcześniej nabytej 
pamięci danego doświadczenia (forward fra-
ming). Efekt ten ilustrują wyniki eksperymentów 
J. Brunera i L. Postmana [6] nad rozpoznawa-
niem kart do gry. W eksperymencie tym autorzy 
pokazali, jak spostrzegana nietypowa karta do 
gry, na przykład dama pik pomalowana na czer-
wono, w świadomości obserwatora jest odbie-
rana jako czarna, ponieważ kolor ten jest zgodny 
z wcześniej posiadaną wiedzą, że piki występują 
tylko w tym kolorze. Kształtowanie doświad-
czenia nie jest ograniczone tylko do czasowej 
kolejności zdarzeń, w której wcześniejsza infor-
macja na temat zdarzenia określa sposób jego 
widzenia i zapamiętania, na co wskazują pro-
cesy odgórne top–down. Taka informacja może 
również zmienić pamięć wcześniejszego doś-
wiadczenia.  

Obydwie sytuacje mogą zostać ujęte w kon-
struktywistycznym podejściu do procesów poz-
nawczych. Różnica między nimi polega na 
charakterze konstrukcji: albo wcześniejsze doś-
wiadczenie kształtuje sposób widzenia później 
spostrzeganych bodźców (kształtowanie poprze-
dzające), albo późniejszy bodziec zmienia pa-
mięć wcześniejszego doświadczenia (wsteczne 
kształtowanie) [5]. 

Przedstawiony sposób konstruowania per-
cepcji rzeczywistości umożliwia kreowanie róż-
nych obrazów tego samego polityka, podobnie 
jak tworzone są różne postaci figur wieloznacz-
nych. Z jednej strony media mogą wpływać na 
decyzje wyborcze za pomocą zniekształcania 
pamięci wyborców w ten sposób, że to, co wy-
borcy przypomną sobie jako wydarzenie zwią-
zane z danym politykiem, będzie się różniło od 
ich rzeczywistego doświadczenia. Z drugiej stro-
ny środki masowego przekazu mogą kształtować 
sposób odbioru wizerunku kandydata na urząd 
polityczny, poprzez wpływanie na oczekiwania 
dotyczące przyszłego doświadczenia związa-
nego z politykiem. 
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5 SEKWENCYJNY MODEL ODDZIAŁY-
WANIA REKLAM POLITYCZNYCH 

Sekwencyjny model zachowań wyborczych za-
proponowany przez Falkowskiego i Cwalinę [7] 
pokazuje związki przyczynowe, jakie zachodzą 
pomiędzy wizerunkiem kandydata kształtowa-
nym podczas spostrzegania reklamy, nastawie-
niem emocjonalnym do polityka oraz intencją 
wyborczą. Zgodnie z założeniami tego modelu, 
aby ustalić efektywność reklam politycznych 
konieczne jest określenie powiązań pomiędzy 
czterema komponentami. Według autorów mo-
delu są to: (1) elementy poznawczo-afektywne 
(wizerunek kandydata); (2) ogólne ustosun-
kowanie emocjonalne wobec kandydata; (3) 
intencja głosowania na określonego kandydata; 
oraz (4) decyzja dotycząca tego, na kogo głoso-
wać. Schemat zależności przyczynowych mię-
dzy tymi elementami mającymi wpływ na 
intencję wyborczą przedstawia rys. 2. 
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Rys. 2. Sekwencyjny model wpływu reklamy politycznej [7]. 

Przedstawiony model zachowań wyborczych 
oparty jest na podejściu konstruktywistycznym 
do procesów emocjonalno–poznawczych. Zgod-
nie z tym ujęciem odbiorcy reklamy politycznej 
najpierw oceniają poznawczo wizerunek prezen-
towanego kandydata, a dopiero później wynik 
tej oceny determinuje ich nastawienie emocjo-
nalne [7]. 

Na podstawie wyników badań ukazujących 
możliwość zniekształcenia pamięci doświadcze-
nia związanego z danym produktem oraz zało-
żeń teoretycznych dotyczących konstrukcyjnego 
charakteru pamięci postawiono następujące 
hipotezy:  
 H1: Uprzednio przedstawiona opinia ukształ-

tuje ocenę wizerunku później prezentowane-

go polityka zgodnie z kierunkiem przeczyta-
nej opinii. 

 H2: Przypominane oceny wizerunku polity-
ków będą zbieżne z kierunkiem później prze-
czytanej opinii na temat kandydatów. 

 H3: Badani nie będą świadomi wpływu infor-
macji zawartych w opinii dotyczącej polity-
ków na przypominanie wcześniejszej oceny 
kandydatów.  

Wszystkie obliczenia statystyczne wykonano, 
korzystając z pakietu STATISTICA. 

6   EKSPERYMENT KONSTRUOWANIA 
POPRZEDZAJĄCEGO 

6.1 Osoby badane  

Osobami badanymi byli studenci politologii 
i psychologii z dwóch uniwersytetów: Uniwer-
sytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Łódzkie-
go oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 
w Warszawie. Ogółem w badaniach wzięło 
udział 237 osób w wieku 19-49 lat (M = 22,88, 
SD = 4,89), w tym 153 kobiety (64,6% całej 
próby) i 84 mężczyzn (36,4% próby). 

6.2 Procedura badawcza 

Osoby badane czytały opinię pozytywną lub 
negatywną na temat kandydata znanego (Jana 
Marii Rokity) lub nieznanego, która przedsta-
wiała poszczególne aspekty wizerunku polityka 
w pozytywnym lub negatywnym świetle. Postać 
polityka nieznanego została stworzona wyłącz-
nie na potrzeby procedury badawczej. Następnie 
badani zostali poproszeni o przeczytanie neutral-
nego opisu tego samego kandydata i ocenienie 
poszczególnych elementów jego wizerunku: 
programu wyborczego, osobowości i wyglądu. 
Osoby w grupie kontrolnej czytały tylko neutral-
ny opis polityka.  

6.3 Wyniki badań  

Analiza percepcji wizerunków polityka znanego 
i nieznanego przeprowadzona została w dwóch 
etapach. Początkowo przeprowadzono analizę 
głównych składowych, której celem było wy-
odrębnienie wymiarów programu wyborczego, 
które okazały się podstawą ocen polityków. 
Następnie wykonano analizę czynnikową wy-
miarów peryferycznych cech wizerunku polity-
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ków. Analiza czynnikowa została wykonana dla 
ocen obydwu polityków łącznie. 

Na podstawie analizy głównych składowych 
z rotacją Varimax wyodrębniono 3 czynniki 
odpowiadające poszczególnym aspektom wize-
runku polityka. Czynnik program wyborczy 
wyjaśnia blisko 70% wariancji. Szczegółowe 
wyniki analiz zostały zebrane w tabeli 1. 

Tabela 1. Wymiary oceny programu wyborczego polityków. 

Zmienna Program 
wyborczy

Wpłynie na poprawę stanu polskiej gospodarki 0,91
Obniży podatki 0,87
Przeprowadzi skuteczną reformę służy zdrowia 0,81
Wprowadzi w Polsce euro 0,69
Ułatwi młodym rodzinom zdobycie własnego 
mieszkania 0,82 

Będzie skutecznie reprezentował interesy Polski 
za granicą 0,85 

Zapewni odpowiednią opiekę społeczną 0,84
Zmniejszy przestępczość 0,89
Zapewni wysoki poziom nauczania 0,89
Zmniejszy bezrobocie 0,87
Będzie przeciwdziałać przemocy w rodzinie 0,81

Poddając analizie ocenę osobowych cech wi-
zerunku polityka, wyodrębniono dwa czynniki: 
czynnik cechy peryferyczne niewidoczne (oso-
bowe) – wyjaśnia 40,97%, a czynnik – cechy 
peryferyczne widoczne – wyjaśnia 17,04%. 
Szczegółowe wyniki przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. Wymiary oceny wizerunku polityka. 

Zmienna Cechy peryferyczne 
niewidoczne

Cechy peryferyczne 
widoczne

Kompetentny 0,89 0,11 
Profesjonalny 0,90 0,13
Wiarygodny 0,85 0,02 
Otwarty 0,80 0,08 
Uczciwy 0,75 0,00
Pracowity 0,86 0,12 
Wysoki 0,50 -0,01 
Wykształcony 0,78 0,28
Słaby 0,12 0,74
Pasywny 0,17 0,76
Stary -0,21 0,45
Źle Ubrany 0,18 0,69

6.4 Wyniki eksperymentu Konstruowania 
poprzedzającego 

Oceny wizerunku polityków zostały poddane 
analizie różnic międzygrupowych. Otrzymane 
wyniki analiz wykazały, że ocena programu 

wyborczego polityków po przeczytaniu opinii 
pozytywnej na temat ocenianych polityków była 
wyższa niż po przeczytaniu opinii negatywnej. 
Ocena programu wyborczego kandydatów była 
najwyższa wśród osób badanych, którzy nie 
przeczytali żadnej opinii na temat później oce-
nianego polityka F(2,420) = 23,48; p < 0,001. 
Testy post hoc (porównania parami z poprawką 
dla porównań wielokrotnych Bonferroniego) 
ujawniły istotne statystycznie różnice pomiędzy 
rodzajami opinii: ocena programu wyborczego 
po przeczytaniu opinii negatywnej (M = 301,91) 
była istotnie niższa niż po przeczytaniu opinii 
pozytywnej (M = 427,39) i oceny dokonanej bez 
przeczytania opinii (M = 474,5). Wszystkie 
różnice były istotne na poziomie p < 0,05.  

Ocena cech osobowościowych polityków zos-
tała skutecznie ukształtowana zgodnie z kierun-
kiem wcześniej przeczytanej opinii F(2,413) = 
15,6; p < 0,001. Testy post hoc wykazały, że 
ocena aspektu osobowego wizerunku polityka 
po przeczytaniu opinii pozytywnej była istotnie 
wyższa (M = 468,45) niż po przeczytaniu opinii 
negatywnej (M = 388,48) lub w przypadku 
oceny polityka bez wcześniejszego przeczytania 
opinii na jego temat (M = 362,99). Podobnego 
efektu nie stwierdzono w przypadku kształto-
wania oceny wyglądu polityków. 

Otrzymane wyniki analiz częściowo potwier-
dziły hipotezę, że uprzednio przedstawiona opi-
nia wpływa na ocenę później prezentowanego 
polityka. Kształtując ocenę programu wybor-
czego, wykryto efekt działania opinii negatyw-
nej i brak takiego oddziaływania opinii pozy-
tywnej. Natomiast w przypadku kształtowania 
oceny osobowości polityka skuteczna okazała 
się tylko opinia pozytywna. 

7 EKSPERYMENT WSTECZNEGO 
KSZTAŁTOWANIA PAMIĘCI 

7.1 Osoby badane 

Osobami badanymi byli studenci politologii 
i psychologii z dwóch uniwersytetów: Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego 
oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 
w Warszawie. Ogółem w badaniach wzięło 
udział 230 osób w wieku 18-59 lat (M = 22,88, 
SD = 4,89), w tym 148 kobiet (64,3% całej 
próby) i 82 mężczyzn (35,7% próby). 
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7.2 Procedura badania 

Badane osoby przeczytały opis polityka popular-
nego lub kandydata nieznanego, który zawierał 
cechy centralne i peryferyczne kandydata przed-
stawione neutralnie. Następnie badani oceniali 
każdy z aspektów wizerunku kandydata: progra-
mowy, osobowy, fizyczny. Po upływie jednego 
tygodnia badane osoby czytały opinię pozy-
tywną lub negatywną na temat wcześniej ocenia-
nego polityka (opinie zawierały te same cechy 
centralne i peryferyczne wizerunku kandydatów, 
które zostały zawarte w opisie, ale przedsta-
wione w negatywnym lub pozytywnym świetle). 
W zależności od grupy eksperymentalnej badani 
byli informowani, że opinia, którą czytają zos-
tała wydrukowana w dzienniku wiarygodnym 
lub niewiarygodnym. Procedura badawcza skła-
dała się z 6 warunków eksperymentalnych: kan-
dydat (znany vs nieznany) x opinia prasowa 
(pozytywna vs negatywna) x źródło opinii (wia-
rygodne vs niewiarygodne). Następnie osoby ba-
dane zostały poproszone o przypomnienie 
swoich wcześniejszych ocen na temat prezento-
wanych polityków. Badani w grupie kontrolnej 
przypominali wcześniejszą ocenę polityka bez 
przeczytania opinii na jego temat. Dodatkowo 
osoby badane oceniały, jaki wpływ miała orygi-
nalna prezentacja polityka, a jaki wpływ później 
przeczytana opinia na ich nastawienie emocjo-
nalne oraz stopień poparcia dla ocenianego 
kandydata. 

7.3 Wyniki eksperymentu wstecznego 
kształtowania pamięci 

Od później przypominanej oceny dokonanej 
przez każdą osobę testowaną, po przeczytaniu 
opinii pozytywnej lub negatywnej, odejmowana 
była ocena wcześniejsza, dokonywana na 
podstawie własnego doświadczenia. Uzyskane 
wyniki wskazują, że pamięć oceny programu 
wyborczego została zniekształcona zgodnie 
z kierunkiem opinii. Badani przypominali swoją 
pierwotną ocenę programu wyborczego polity-
ków istotnie mocniej po przeczytaniu opinii 
pozytywnej (M = 19,46, SD = 136,56) i istotnie 
słabiej po przeczytaniu opinii negatywnej (M = 
-20,04, SD = 142,04), t(204) = 2,07; p < 0,05. 

Przypominana ocena cech osobowościowych 
kandydatów po przeczytaniu opinii na temat 
wcześniej ocenianych polityków, nie różniła się 
istotnie od oceny pierwotnej polityków, zarówno 

w przypadku, gdy osoby badane czytały opinię 
pozytywną (M = -12,23), jak i negatywną (M = 
-0,82); t(209) = -0,65; n.i. Podobny efekt wykry-
to dla przypominanej oceny wyglądu polityków 
t(214) = 0,2; n.i. Przypominana ocena aparycji 
kandydatów nie była wyższa w przypadku prze-
czytania opinii pozytywnej (M = 3,99) ani niż-
sza po przeczytaniu opinii negatywnej (M = 
2,47) niż pierwotna ocena cech fizycznych wize-
runku polityków. Zebrane dane były analizowa-
ne również w jednoczynnikowym modelu anali-
zy wariancji: 3 (rodzaj opinii: pozytywna vs 
negatywna vs brak opinii). Wyniki analiz wyka-
zały, że rodzaj przeczytanej opinii nie miał 
wpływu na zniekształcenie przypominanej oce-
ny programu wyborczego polityków [F(2, 230) 
= 2,31, n.i.], cech osobowościowych wizerunku 
polityka [F(2, 247) = 0,89, n.i.], jak i przypomi-
nanej oceny wyglądu kandydatów [F(2, 239) = 
0,03, n.i.]. 

Druga hipoteza została częściowo potwier-
dzona. Otrzymane wyniki analiz wykazały, że 
zniekształcenie pamięci programu wyborczego 
polityków pod wpływem informacji prasowej 
jest łatwiejsze niż zniekształcenie cech osobo-
wościowych i fizycznych wizerunku kandyda-
tów. Paradoksalnie łatwiej można zniekształcić 
pamięć wyborców dotyczącą programu wybor-
czego niż pamięć wyglądu polityka i jego cech 
osobowościowych.  

7.3.1 Analiza regresji poparcia i afektu do 
polityków 

W celu sprawdzenia, które z aspektów wizerun-
ku polityków wpływają na poparcie i afekt do 
kandydatów, wykonano liniową analizę regresji. 
Aby określić związek między oceną wizerunku 
kandydata a stosunkiem afektywnym i popar-
ciem dla niego, przyjęto, iż deklarowany poziom 
poparcia lub afektu do polityków jako zmienne 
zależne są wyjaśniane przez pierwotne lub przy-
pominane oceny wizerunku polityka – zmienne 
niezależne. Wyniki analiz wykazały, że zarówno 
poparcie, jak i afekt do polityka znanego i niez-
nanego wyjaśniane są przez przypominaną oce-
nę programu wyborczego. Szczegółowe wyniki 
analiz zostały zebrane w tabeli 3. 

Rezultaty analizy regresji wykazały, że za-
równo stosunek afektywny do polityka, jak i po-
ziom poparcia do obydwu kandydatów wyjaś-
niany jest przez przypominaną ocenę programu 
wyborczego polityków, a nie ocenę pierwotną, 
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która została dokonana na podstawie doświad-
czenia związanego z kandydatami. Uzyskane 
wyniki zostały wykorzystane w kolejnych anali-
zach do ustalenia wpływu opinii prasowej na 
decyzje wyborcze, które okazały się pochod-
nymi przypominanej oceny wizerunku polityka. 

Tabela 3. Cechy wyjaśniające wariancję poparcia i afektu z po-
działem na kandydatów na podstawie analizy regresji wielo-
krotnej. 
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0,39 0,59 3,45 przypominany program 
wyborczy** 
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0,44 0,7 4,0 przypominany program 
wyborczy** 
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0,46 
0,46 4,07 przypominany program 

wyborczy**

0,25 2,96 pierwotna ocena cech 
osobowościowych*

af
ek

t 

0,43 
0,42 3,69 przypominany program 

wyborczy**

0,29 3,22 pierwotna ocena cech 
osobowościowych* 

* p < 0,01; ** p < 0,001. 

7.3.2 Analizy równań strukturalnych 

Aby wykryć rzeczywisty wpływ przypominanej 
oceny dokonanej po przeczytaniu opinii poli-
tycznej na ocenę wizerunku kandydata, a co za 
tym idzie na decyzję wyborców, przeprowa-
dzono analizę równań strukturalnych. Analizy 
rozrysowano zgodnie z sekwencyjnym modelem 
reklamy, zaproponowanym przez Falkowskiego 
i Cwalinę [6], który pokazuje związki przyczy-
nowe, jakie zachodzą pomiędzy wizerunkiem 
kandydata kształtowanym podczas spostrzegania 
reklamy, nastawieniem emocjonalnym do poli-
tyka oraz intencją wyborczą. Model ten pozwolił 
na ustalenie rzeczywistego wpływu reklamy 
politycznej na wizerunek kandydata, a co za tym 
idzie decyzję wyborców. Zastosowanie tego 
modelu w paradygmacie wstecznego kształtowa-
nia pamięci pozwoliło na zweryfikowanie moż-
liwości skonstruowania fałszywej rzeczywis-
tości politycznej w umysłach wyborców, którzy 
decyzję o poziomie poparcia kandydata podjęli 
w oparciu o nieprawdziwe doświadczenie (znie-
kształcone przez później przeczytaną opinię 
prasową), a nie pochodzące z ich autopsji. 

W modelach równań strukturalnych rozpisa-
nych w schemacie kształtowania pamięci uwz-
ględniono trzy grupy zmiennych. Były to: 
poszczególne aspekty wizerunku polityków wy-
odrębnione w analizie głównych składowych, 
ocena emocjonalna, której pomiar był dokony-
wany na skalach afektu do ocenianego polityka 
oraz intencja głosowania na określonego kandy-
data, którą badani wyrażali, deklarując chęć po-
parcia określonego polityka podczas wyborów.  

Dane dotyczące pierwotnej i przypominanej 
oceny wizerunku kandydatów wraz z ocenami 
ustosunkowania emocjonalnego i intencją głoso-
wania zostały wprowadzone do równań struktu-
ralnych. Określenia cechy osobowościowe i ce-
chy fizyczne odnoszą się odpowiednio do czyn-
ników: 1 i 2, wyodrębnionych w analizie czynni-
kowej cech peryferycznych wizerunku polityka. 
Program wyborczy dotyczy jednego czynnika 
wyodrębnionego w analizie głównych składo-
wych dla cech centralnych polityka. Z kolei 
liczba podana przy każdej ze strzałek oznacza 
istotny statystycznie, standaryzowany współ-
czynnik danej ścieżki. Zmienne oznaczone sym-
bolem „E” to tzw. zmienne resztowe, które 
opisują wpływ zmiennych nieobjętych analizą.  

Ocena polityka związana jest nie tylko z ana-
lizą jego programu wyborczego, ale również 
wyobrażeniem na temat jego cech osobowościo-
wych. Zgodnie z teorią atrybucji [9] skojarzenia 
dotyczące charakteru polityków mogą być 
wnioskowane na podstawie cech fizycznych 
kandydatów, takich jak: wzrost, waga czy styl 
ubierania. W ten sposób wyprowadzone wnioski 
mogą ukierunkować emocjonalny odbiór kandy-
data przez wyborców. Program wyborczy 
polityka często analizowany jest oddzielnie od 
cech osobowościowych i fizycznych kandyda-
tów, które traktowane są jako wyłączne skła-
dowe wizerunku polityka, jednak w przypadku 
działań marketingowych podział ten nie jest już 
tak wyraźny. Spójne przedstawianie programu 
wyborczego i cech osobowościowych kandydata 
pozwala na efektywne pozycjonowanie polityka 
wśród jego konkurentów. 

Decyzja wyborcza dotycząca poparcia danego 
polityka jest skutkiem współoddziaływania za-
równo programu wyborczego, jak i cech peryfe-
rycznych wizerunku polityków. Na przykład 
dojrzały wiek polityka i tytuł profesora może 
poprawić percepcję polityka jako kandydata 
chcącego zapewnić wysoki poziom edukacji. 
Istotne znaczenie mają jednak kierunek i siła 
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oddziaływań poszczególnych cech wizerunku 
polityka, dlatego wykonano analizy równań 
strukturalnych w odniesieniu do modeli wpływu 
informacji prasowych na preferencje wyborcze, 
w których program wyborczy wpływa na ocenę 
cech peryferycznych wizerunku polityków, pod-
czas gdy cechy fizyczne wizerunku polityka 
oddziaływają na ocenę osobowości kandydatów. 
Poniżej przedstawiono ogólne modele ścieżek 
wpływu informacji prasowych na preferencje 
wyborcze, w których poddano analizie przypo-
minaną i pierwotną ocenę kandydata znanego 
i nieznanego łącznie, bez względu na rodzaj 
przeczytanej opinii o polityku. Model analizy 
ścieżek pokazujący wpływ pierwotnej oceny 
wizerunku kandydatów (dokonanej na podstawie 
własnego doświadczenia) na poziom poparcia 
polityków pokazuje rys. 3.  

 
Rys. 3. Intencja głosowania na podstawie pierwotnej oceny wi-
zerunku polityków: wyniki analizy ścieżek (χ² = 53,29; df = 12; 
p = 0,000). 

Model analizy ścieżek weryfikujący wpływ 
przypominanej oceny polityka na preferencje 
wyborcze przedstawia rys. 4. 

 
Rys. 4. Intencja głosowania na podstawie przypominanej oceny 
wizerunku polityków: wyniki analizy ścieżek (χ² = 13,38; df = 
11; p = 0,27). 

Uzyskane wyniki skłaniają do przyjęcia mo-
delu intencji głosowania na podstawie przypo-
minanej oceny wizerunku polityka, a nie pier-
wotnej oceny dokonanej na podstawie własnego 
doświadczenia. W sytuacji gdy w przedstawio-
nym modelu równań strukturalnych pierwotne 
oceny wizerunku polityków wpływały na po-
parcie dla kandydatów, wartość statystyki χ² 
zdecydowanie rosła, przy wysokiej istotności 
modelu. Zatem uzyskane wyniki analizy ścieżek 
wskazują, że to przypominana ocena dokonana 
po przeczytaniu opinii politycznej wzbudza 
u wyborcy określony poziom poparcia dla poli-
tyka, który jest pochodną stosunku afektywnego 
do kandydata. 

8 ŚWIADOMOŚĆ ODDZIAŁYWANIA 
OPINII 

Określenie stopnia świadomości oddziaływa-
nia później przeczytanej opinii na przypominaną 
ocenę wizerunku polityka ma kluczowe znacze-
nie. Zjawisko wstecznego kształtowania pamięci 
wizerunku polityka zachodzi w sytuacji, gdy 
osoby badane przypominają swoją wcześniejszą 
ocenę kandydata jako zgodną z kierunkiem póź-
niej przeczytanej opinii, jednak nie są świadome 
wpływu opinii prasowej na pamięć pierwotnej 
oceny wizerunku polityka. W przeciwnej sy-
tuacji badani zmieniliby zdanie na temat wcześ-
niej ocenianego kandydata, czyli świadomie 
przewartościowali dotychczasowe przekonania 
pod wpływem nowych informacji. 

Wyniki analiz wykazały, że badani nie byli 
świadomi wpływu później przeczytanej opinii 
na zniekształcenie pamięci oceny wizerunku po-
lityka; t(209) = 2,29; p < 0,01. Efekt ten przed-
stawia rys. 5, która składa się z dwóch części. 
Cześć pierwsza pokazuje, że badani w istotnie 
wyższym stopniu byli przekonani, iż polegali na 
oryginalnej prezentacji polityka, a nie później 
przeczytanej opinii, przypominając sobie pier-
wotną ocenę polityka. 

Część II rys. 5 przedstawia stopień przeko-
nania, iż przypominana ocena została ukształto-
wana na podstawie własnego doświadczenia 
oraz później przeczytanej informacji prasowej 
ze względu na rodzaj opinii. Osoby badane, 
które przeczytały opinię negatywną w mniej-
szym stopniu były świadome wpływu tej opinii 
na zniekształcenie pamięci wizerunku polityka 
niż wyborcy czytający opinię pozytywną.  
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Otrzymane wyniki analiz pozwalają na przy-
jęcie hipotezy trzeciej. 

 
Część I 

 
Część II 

Rys. 5. Doświadczenie i opinia w przypominaniu oceny wize-
runku polityków. 

9 DYSKUSJA WYNIKÓW 

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają 
możliwość skutecznego kształtowania percepcji 
wizerunku polityka. Opinia prasowa przeczytana 
przed doświadczeniem związanym z politykami 
ukształtowała ocenę programu wyborczego kan-
dydatów zgodnie z kierunkiem uprzednio prze-
czytanej opinii. Natomiast później przeczytana 
opinia na temat polityków skutecznie zniek-
ształciła przypominaną ocenę programu wybor-
czego kandydatów. Zatem osoby badane 
wykorzystały informacje prasowe zawarte 
w opiniach na temat polityków do rekonstrukcji 
swojej pamięci. Uzyskane wyniki są zgodne 
z rezultatami badań [15, 16, 2], które dowiodły 
możliwość zniekształcenia pamięci doświad-
czenia związanego z danym wydarzeniem lub 
produktem.  

Przypominanie nie jest prostym przywoły-
waniem wcześniej zapisanego materiału, ale jest 

procesem aktywnie połączonym z myśleniem 
i postrzeganiem. Takie ujęcie podkreśla kon-
strukcyjny charakter percepcji i pamięci. Neisser 
[17] twierdził, że „rola, jaką przechowywane 
informacje odgrywają w przypominaniu jest 
taka, jak rola bodźców w percepcji”. W każdym 
z tych procesów informacje nie są bezpośrednio 
dostępne świadomości, a także nie są odtwarza-
ne w dosłownej postaci. Są natomiast elemen-
tem procesu konstruowania, w którym podmiot 
postrzegający czy przypominający informacje 
jest świadomy już tylko efektu tej aktywności. 
Zatem przypominanie nie jest prostym aktywo-
waniem wcześniej zakodowanego materiału, ale 
konstruowaniem przeszłego zdarzenia, za po-
mocą zgromadzonej wiedzy, która umożliwia 
połączenie przechowywanych fragmentów ory-
ginalnego zdarzenia. 

Wyniki eksperymentów wstecznego kształto-
wania pamięci dowiodły, że zniekształceniu 
uległa przypominana ocena programu wyborcze-
go polityków, podczas, gdy podobnego efektu 
nie zaobserwowano dla pamięci oceny fizycz-
nych cech wizerunku kandydatów. Cechy pery-
feryczne - widoczne okazały się niepodatne na 
zniekształcenia pamięci, jednak nie odgrywają 
one decydującej roli w podejmowaniu decyzji 
wyborczej. Wyniki regresji wskazują, że to 
przypominana ocena programu wyborczego wy-
jaśnia poparcie oraz stosunek afektywny do 
polityków. Podobne wnioski wyprowadzono na 
podstawie wyników analizy równań struktu-
ralnych.  

Analizy ścieżek, rozrysowane zgodnie z sek-
wencyjnym modelem reklamy, pozwoliły na 
ustalenie wpływu opinii politycznej na pamięć 
wizerunku kandydatów, a co za tym idzie de-
cyzję wyborców. Zastosowanie tego modelu 
w paradygmacie wstecznego kształtowania pa-
mięci umożliwiło zweryfikowanie możliwości 
skonstruowana fałszywej rzeczywistości poli-
tycznej w umysłach wyborców, którzy decyzję 
o poparciu polityków podjęli w oparciu o nie-
prawdziwe doświadczenie. Uzyskane wyniki 
analiz ścieżek pozwoliły ukazać wpływ opinii 
prasowej na decyzję wyborczą, która jest po-
chodną przypominanej oceny wizerunku poli-
tyków. Modele, w których przypominana ocena 
programowego wizerunku polityków określała 
pozostałe cechy kandydatów, okazały się lepiej 
dopasowane niż modele, w których pierwotna 
ocena kandydatów wpływała na ocenę pozos-
tałych aspektów wizerunku kandydatów. Wynik 
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ten wskazuje, że poziom poparcia polityków 
oraz stosunek afektywny do kandydatów okazał 
się pochodną przypominanej oceny wizerunku 
polityków, a nie oceny pierwotnej.  

Badani twierdzili, że przypominając pierwot-
ną ocenę polityka (dokonaną na podstawie ne-
utralnego opisu kandydata), w istotnie większym 
stopniu polegali na pierwotnej prezentacji poli-
tyka niż później przeczytanej opinii. Jednocześ-
nie uzyskane wyniki wskazują, że osoby badane, 
które przeczytały opinię negatywną, okazały się 
mniej świadome wpływu tej opinii niż badani, 
którzy przeczytali opinię pozytywną. Zatem 
pamięć wizerunku polityków została zniekształ-
cona w większym stopniu przez opinię negatyw-
ną, jednak osoby badane, w mniejszym stopniu 
były świadome zniekształcenia pamięci oceny 
kandydatów niż badani, którzy przeczytali infor-
macje pozytywne. Wyniki eksperymentu kon-
struowania poprzedzającego oraz wstecznego 
kształtowania pamięci wskazują na silniejsze 
oddziaływanie opinii negatywnej niż pozytyw-
nej. Otrzymany rezultat jest zgodny z psycholo-
giczną teorią perspektywy, według której 
w większym stopniu monitorowane są infor-
macje negatywne niż pozytywne [11]. Dodat-
kowo awersja do zdarzeń negatywnych wypiera 
je ze świadomości. Efekt ten jest związany 
z większą awersją do strat niż zadowolenia 
z osiągniętego zysku. 

Przypominane informacje mogą być związane 
z doświadczeniem, które w rzeczywistości nigdy 
nie zostało nabyte. Pod wpływem działania 
późniejszej informacji może zostać wstecznie 
ukształtowana pamięć danego zdarzenia (back-
ward framing). Istnieje także możliwość wpły-
wu na oczekiwania, które kształtują sposób 
odbioru przyszłych doświadczeń. Konstruowa-
nie poprzedzające (forward framing) sprawia, że 
dany aspekt wizerunku polityka staje się bar-
dziej wyrazisty. Obydwa mechanizmy mogą 
zostać wykorzystane w konstruowaniu nierze-
czywistego wizerunku polityka. 
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