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Obeť v blízkosti

Poďme sa teraz pozrieť na samotné konanie účastníkov v experimente. Na začiatok
potrebujeme zhodnotiť výsledky z experimentu so vzdialenou spätnou väzbou (Experiment 1). Od bežnej situácie sa trochu líši tým, že obeť nevysloví žiadnu hlasovú sťažnosť.
Obeť je umiestnená do vedľajšej miestnosti, kde ju účastník nevidí, ani nepočuje jej hlas.
Jej odpovede sa bez zvuku zobrazia na signálnom zariadení. No pri 300–voltovom šoku
sa cez steny laboratória ozve protestný buchot. Po 315–voltovom šoku sa na signálnom
zariadení neukáže už žiadna odpoveď a aj buchot ustane.
Je prínosné tlmočiť poznámky účastníka v bode odporu, ako sme ich prepísali
z nahrávky:
„Myslím, že sa snaží komunikovať, klope…No nie je to spravodlivé šokovať toho
človeka… sú to silné volty. Podľa mňa to nie je veľmi humánne…Ach, nemôžem v tom
pokračovať; nie, nie je to správne. Toto je brutálny experiment. Ten človek tam trpí. Nie,
nechcem pokračovať. Toto je šialené.“ (Účastník odmieta administrovať ďalšie šoky.)
„Veď on tam búcha. Tak ja z tohto cúvam. Rád by som pokračoval, ale toto nechcem nikomu robiť…Mrzí ma to, ale toto nemôžem nikomu robiť. Poškodím mu srdce.
Vezmite si naspäť svoje peniaze…nie, vážne, nemôžem.“
Zo 40 účastníkov, 26 poslúchlo príkazy experimentátora až do konca, pokračovalo
s trestaním obete až kým nedosiahli najsilnejší možný šok na generátore. Po treťom
zopakovaní 450–voltového šoku experimentátor ukončil stretnutie.
Účastníci boli často v rozrušenom stave. Niekedy bol slovný protest minimálny
a účastník jednoducho vstal zo stoličky pred generátorom šokov a tak dal najavo, že si
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želá opustiť laboratórium. Niektorí poslušní účastníci vyjadrili neochotu administrovať
šoky vyššie ako 300 voltov a prejavovali napätie podobne ako tí, ktorí sa experimentátorovi vzopreli.
Po udelení maximálneho šoku a po ukončení procedúry experimentátorom, si
mnohí účastníci s úľavou vydýchli, utierali si čelo, prstami si šúchali oči alebo nervózne
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Tabuľka 2
Stupeň
šoku
15

čas experimentu ostali pokojní a od začiatku do konca prejavili len minimálne známky

2

30

napätia.

3

45

4

60

Presunutie obete bližšie k subjektu

5

75

Experiment sa od teórie líši tým, že keď raz v experimente vypozorujeme nejaké pôsobe-

6

90

7

105

8

120

zisťujeme relevantné príčiny.
Čo sme videli doposiaľ platí len v situácii, keď je obeť mimo zorného poľa a nemôže

Experiment 1

Experiment 2

Vzdialená obeť
(n=40)

Hlasová
spätná väzba
(n=40)

Silný šok
9

135

1

10

150

5

11

165

1

nia nemôže jasne oznamovať. Je tu buchot na stenu, no má nejednoznačný význam. Je

180

1

bude obeť jasnejšie dávať na javo svoje utrpenie. Keď dáme obeti tvár, potom je videná
a počutá, vnímaná.
Našu vieru v takýto vývoj udalostí podporilo správanie zaznamenané v pilotných
štúdiách. V nich mohli účastníci matne vidieť obete cez zahmlené sklo. Účastníci od
osoby, ktorú šokovali, často odvracali zrak, často hlavu vykrúcali zvláštnym a nápadným
spôsobom. Jeden účastník to vysvetlil takto: „Nechcel som vidieť dôsledky toho, čo som
urobil.“ Pozorovatelia k tomu povedali:
…účastníci mohli obeť cez sklo vidieť, no prejavujú neochotu pozrieť sa na ňu. Keď
sme ich na tento fakt upozornili, naznačili, že im je nepríjemné pozerať sa na obeť, ktorá
prežíva bolesť. Poznamenávame však, že aj keď sa účastník odmieta pozrieť na obeť,
pokračuje v administrovaní šokov.
Naznačuje to, že výrazný prejav obete mohol mať do istej miery vplyv na správanie
účastníka. Ak účastník považoval za nevyhnutné vyhnúť sa pohľadu na obeť, aby mohol poslúchnuť experimentátora, čo sa stane v opačnom prípade? Ak obeť účastníkovi
vykreslíme výraznejším spôsobom, zníži sa tým poslušnosť? Vytvorili sme rad štyroch
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(n=40)

1

12

obete. Tomuto môžeme pripísať výslednú poslušnosť. Poslušnosť možno nenastane, keď

Experiment 4
Obeť v blízkosti
na dotyk
(n=40)

Mierny šok

použiť hlas, aby mohla komunikovať. Prijímateľ trestu je teda vzdialený, ani svoje priamožné, že niektorí účastníci neinterpretovali tento buchot ako dôkaz strachu a bolesti

Experiment 3

Ľahký šok
1

nie, môžeme systematicky meniť podmienky, za ktorých toto pôsobenie nastane a takto

Maximálne šoky administrované v experimente 1, 2, 3 a 4
Verbálne značenie
a stupeň voltov

siahali po cigarete. Niektorí krútili hlavami, svoje konanie ľutovali. Niektorí účastníci po-
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Veľmi silný šok
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Intenzívny šok
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Extrémne intenzívny šok
21

315

4
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2

23

345
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1
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360

1

1
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Nebezpečenstvo: ťažký šok
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375

26
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Priemer maximálneho
stupňa šoku
Percento prognózujúcich vzdor
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27.0

24.53

20.80

17.88

65.0 %

62.5 %

40.0 %

30.0 %

*udáva, že v experimente 1 administrovalo 5 účastníkov maximálny šok v hodnote 300 voltov

32

Poslušnosť voči autorite

Priemerný maximálny šok
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Obr. 6 Priemerné maximálne šoky v experimente 1, 2, 3 a 4
experimentov, aby sme túto otázku zodpovedali. Už sme opísali experiment so vzdialenou obeťou.
Experiment 2 (experiment s hlasovou spätnou väzbou) je identický s prvým experimentom, až na to, že sme zaviedli slovný protest. Obeť sme umiestnili do vedľajšej
miestnosti, ale jeho sťažnosti bolo jasne počuť cez steny laboratória.
Experiment 3 (experiment s obeťou v blízkosti) je podobný druhému experimentu.
Rozdiel je v tom, že obeť je umiestnená do tej istej miestnosti ako účastník, pár metrov
od neho. Takže obeť videl aj počul, boli prítomné hlasové prejavy.
Experiment 4 (experiment s obeťou v blízkosti na dotyk) bol identický s tretím
experimentom, až na jednu výnimku: obeť dostala šok len vtedy, keď mala ruku položenú na šokovacej platni. Pri 150–voltovom šoku obeť žiadala, aby ju pustili preč a odmietla položiť ruku na šokovaciu platňu. Experimentátor prikázal účastníkovi, aby nasilu

Obr. 7
Poslušný účastník v experimente s obeťou v blízkosti na dotyk
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umiestnil ruku obete na platňu. Takže v tomto prípade poslušnosť obnášala fyzický kontakt účastníka s obeťou, aby ju mohol potrestať šokom o sile 150 voltov a viac.
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3. Recipročné polia. V experimente s obeťou v blízkosti sa situácia pre účastníka
mení, obeť vidí, no platí to aj naopak: obeť môže pozorovať konanie účastníka. Pravde-

V každej verzii sme pozorovali štyridsať dospelých účastníkov. Výsledky v tabuľke

podobne je jednoduchšie ubližovať človeku, ktorý nás nevidí ako človeku, ktorý vidí, čo

2 ukázali, že poslušnosť sa významne znížila, keď bola obeť v bezprostrednejšej blízkosti

robíme. Stály dohľad nad konaním zameraným proti nemu môže v účastníkovi vzbudiť

k účastníkovi. Priemerný maximálny šok pri jednotlivých verziách experimentu uvá-

pocity hanby alebo viny a tieto pocity potom môžu zredukovať takéto konanie. V hovo-

dzame v obrázku 6.

rovej reči nájdeme veľa výrazov, ktoré vystihujú práve taký diskomfort alebo zábrany

35 percent účastníkov vzdorovalo experimentátorovi v experimente so vzdialenou
obeťou, 37.5 percent v experimente s hlasovou spätnou väzbou, 60 percent v experimente s obeťou v blízkosti a 70 percent v experimente s obeťou v blízkosti na dotyk.
Ako vysvetlíme, že sa poslušnosť zmenšuje, keď sa obeť približuje k účastníkovi?
Môžu tu pôsobiť viaceré faktory.
1. Empatia. V experimente so vzdialenou obeťou a do menšej miery aj v experimente s hlasovou spätnou väzbou má utrpenie obete pre účastníka vzdialenú, abstraktnú
kvalitu. Len v konceptuálnom zmysle si účastník uvedomuje, že svojim konaním spôso-

pri priamom konaní tvárou v tvár. Často napríklad povieme, že je ľahšie kritizovať niekoho „za jeho chrbtom“ ako ho priamo konfrontovať. Ak niekomu klameme, je vraj ťažké
„pozrieť mu do očí“. Keď je niečo trápne alebo sa hanbíme, ideme sa „prepadnúť pod zem“.
Takéto správanie znižuje náš diskomfort. Popravčia čata zaviaže obeti oči v prvom rade
preto, aby bola obeť situáciou menej stresovaná, no v nevypovedanej rovine rovnako sa
redukuje aj stres strelcov. Takže v experimente s obeťou v blízkosti potom účastník cíti,
že sa vo vedomom poli obete stal výraznejším a v dôsledku toho si viac uvedomuje seba.
Cíti sa zahanbene a má zábrany obeť trestať.

buje druhému človeku bolesť. Tento fakt chápe, ale neprežíva ho emocionálne. Takýto

4. Zážitok jednoty konania. V experimente so vzdialenou obeťou účastník horšie

jav je veľmi častý. Bombardujúci vojak vie rozumom uchopiť, že jeho zbrane spôsobia

vidí spojitosť svojho konania a dôsledkov, ktoré to prináša obeti. Konanie a jeho dôsledky

utrpenie a smrť, no táto vedomosť je zbavená emócie a nevyvoláva v ňom emocionálnu

sú fyzicky oddelené. Účastník stlačí spínač v jednej miestnosti, protest a krik prichádzajú

reakciu na utrpenie, ktoré spôsobuje.

z vedľajšej. Tieto dve udalosti sú vo vzájomnom vzťahu, no chýba im jasná jednota. Jed-

Je možné, že vizuálne podnety spojené s utrpením obete spúšťajú v účastníkovi

notu v plnšom rozsahu dosiahneme v experimente s obeťou v blízkosti, keď sa obeť pri-

empatické reagovanie a dávajú mu možnosť, aby komplexnejšie uchopil skúsenosť obete.

blíži ku konaniu, ktoré jej spôsobuje bolesť. Jednotu celkom dosiahneme v experimente

Je tiež možné, že empatické reakcie ako také sú nepríjemné, obsahujú náboj, ktorý účast-

s obeťou v blízkosti na dotyk.

níka núti, aby ukončil dianie, ktoré mu spôsobuje napätie. Klesajúcu poslušnosť potom
môžeme vysvetliť ako dôsledok obohatenia empatických podnetov v jednotlivých verziách experimentu.

5. Vznik skupiny. Umiestnením obete do vedľajšej miestnosti ju od účastníka nielen
oddelíme. Stane sa aj to, že účastník a experimentátor sú ešte viac vtiahnutí do vzájomného vzťahu. Pre experimentátora a účastníka sa tak vytvára priestor na vznik skupiny,

2. Popretie a zúženie kognitívneho poľa. Experiment so vzdialenou obeťou umož-

z ktorej je obeť vylúčená. Stena medzi obeťou a ostatnými ju oberá o intimitu, ktorú

ňuje zúženie kognitívneho poľa, účastník môže obeť vypustiť z mysle. Keď je obeť blízko,

môžu prežívať experimentátor a účastník. V experimente so vzdialenou obeťou je obeť

je zložitejšie obeť dostať z myšlienok. Nevyhnutne vstupuje do účastníkovho vedomia,

skutočný outsider, ponechaný sám na seba, fyzicky aj psychologicky.

lebo ten obeť nepretržite vidí. V prvých dvoch verziách sú reakcie a existencia obete

Keď obeť umiestnime do blízkosti účastníka, môže s nim ľahšie vytvoriť spojenectvo

zrejmé len po tom, ako dostane šok. Sluchová spätná väzba je sporadická a prerušovaná.

proti experimentátorovi. Účastník už nestojí proti experimentátorovi sám. Má spojenca,

V experimente s obeťou v blízkosti včlenenie obete do priameho zorného poľa účastníka

ktorý je poruke a horlivo chce s účastníkom revoltovať voči experimentátorovi. Takže

spôsobuje, že ju začne vnímať výraznejšie. Mechanizmus popretia už účastník nemôže

keď zmeníme usporiadanie priestorových vzťahov, vedie to k potenciálnej zmene uspo-

použiť. Jeden účastník v experimente so vzdialenou obeťou povedal: „Je to zvláštne, že

riadania spojenectva v jednotlivých verziách experimentu.

naozaj zabudnete, že tam vnútri je človek, aj keď ho počujete. Dlho som sa sústredil len
na stláčanie spínačov a čítanie slov.“

