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O dwóch psychologicznych przes ankach 
my!lenia spiskowego. Alienacja czy autorytaryzm

Krzysztof Korzeniowski
Instytut Psychologii PAN

Celem przedstawionych w artykule bada" by o sprawdzenie, czy ró#ne postacie my!lenia spiskowego mog$ 
by% wyja!niane dwutorowo: czy z jednej strony mog$ by% traktowane jako konsekwencja alienacji (stanu 
politycznej bezradno!ci i wyobcowania), a z drugiej jako forma ekspresji mentalno!ci autorytarnej. Badano 
cztery formy my!lenia spiskowego: ksenofobi&, paranoj& polityczn$, stereotyp spiskowy i antysemityzm. 
Wyniki analiz regresji wielokrotnej wskazuj$, #e alienacja i autorytaryzm stanowi$ niezale#ne predyktory 
wszystkich czterech form my!lenia spiskowego. Potwierdzona zosta a dwutorowa geneza my!lenia spisko-
wego. Po pierwsze, mo#e by% ono traktowane jako forma adaptacji do stanu bezradno!ci oraz wyobcowania 
z rzeczywisto!ci spo eczno-politycznej. Po drugie, my!lenie spiskowe pojawia si& jako konsekwencja men-
talno!ci autorytarnej. Wyniki sugeruj$, #e badane formy my!lenia spiskowego maj$ wspólne j$dro.

S owa kluczowe: spiskowe my!lenie o polityce, paranoja polityczna, stereotyp spiskowy, antysemityzm, 
ksenofobia, alienacja polityczna, autorytaryzm

Spisek, spiskowe teorie dziejów 

i spiskowe my lenie o polityce

Wywód rozpocznijmy od identyÞkacji poj&% podstawo-
wych. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN informuje, 
#e spisek jest to: „(…) porozumienie kilku osób (z regu y 
co najmniej trzech) zawarte w celu dokonania okre!lo-
nego przest&pstwa” (Wielka Encyklopedia Powszechna 
PWN, 1962–1969, t. 10, s. 705). Daniel Pipes, klasyk, 
przytacza nast&puj$c$ deÞnicj& spisku: „(…) zwi$zek lub 
stowarzyszenie dwóch lub wi&cej osób, zorganizowany 
w celu pope nienia wspólnie jakiego! czynu przest&pcze-
go lub zakazanego prawem” (Pipes, 1998, s. 39). Oznacza 
to, #e tajne porozumienia zawi$zywane w zbo#nych ce-
lach nie s$ spiskami. Na miano spiskowca nie zas uguje 
zatem bohater poczytnej przed laty powie!ci „Timur i je-
go dru#yna”. Kwestia spiskowo!ci nieco si& komplikuje 
w przypadku konspiracyjnych dzia a" maj$cych na celu 
obalenie sprawuj$cego w adz& zbrodniczego tyrana–lu-
dobójcy. Wydaje si&, #e wypada pozosta% na gruncie pra-
wa stanowionego i uzna%, #e wszystkie dzia ania  ami$ce 
je s$ przest&pstwami.

A czym s$ wspominane teorie spiskowe? Daniel Pipes 
proponuje okre!lenie co najmniej proste: „Teorie spisko-
we – l&k przed nieistniej$cymi spiskami (…)” (Pipes, 
1998, s. 15). Jest konsekwentny, powtarza bowiem dalej: 
„Teoria spiskowa jest obaw$ przed spiskiem, którego nie 
ma” (Pipes, 1998, s. 40). Natychmiast pojawia si& pyta-
nie: a jak mo#na by% pewnym, #e go „nie ma”? DeÞnicja 
Pipesa nie dostarcza #adnych rozstrzygni&% ani teoretycz-
nych, ani empirycznych. Niedawno ujawniono informacje, 
#e w u!mierceniu Martina Luthera Kinga uczestniczy y 
tajne s u#by Stanów Zjednoczonych. Powszechnie zna-
ne s$ sposoby dzia ania s u#b specjalnych tego i innych 
pa"stw. Wystarczy ogl$da% telewizj&, aby dowiedzie% 
si&, #e dzi&ki  $czno!ci satelitarnej mo#na zlikwidowa% 
czy obezw adni% przywódc& oddzia ów partyzanckich na 
Zakaukaziu. Mo#emy równie#, te# tylko dzi&ki mediom, 
dowiedzie% si&, jaka by a rola CIA w tworzeniu rz$dów 
w Ameryce Po udniowej, czy jak wywiad radziecki wp y-
wa  na losy II wojny !wiatowej, a potem na losy Europy, 
na przyk ad dzi&ki g &bokiej inÞltracji wywiadu brytyj-
skiego. Nie  ud'my si&, #e problem faktycznego istnienia 
czy nieistnienia spisków b&d$cych przedmiotem teorii 
spiskowych rozstrzygniemy zaraz, teraz i w tym miejscu. 
Spiski istnia y, istniej$ i na pewno b&d$ istnie%. Wydaje 
si&, #e najistotniejszym elementem spiskowych teorii 

Krzysztof Korzeniowski, Instytut Psychologii PAN, ul. Choda-
kowska 19/31, 03- 815 Warszawa, 
e-mail: kk@psychpan.waw.pl



O DWÓCH PSYCHOLOGICZNYCH PRZES(ANKACH MY)LENIA SPISKOWEGO…      145 

dziejów jest przypisywanie spiskom naczelnej roli w hi-
storii. 

Kolejnym wyró#nikiem spiskowych teorii jest ich kon-
strukcja. „Teorie te zawieraj$ zazwyczaj trzy podstawowe 
elementy: 

– pot&#n$, z $ i zakonspirowan$ organizacj& aspiruj$c$ 
do ogólno!wiatowej hegemonii; 

– nie!wiadomych wykonawców i agentów, którzy pod-
daj$ ca y !wiat wp ywom rzeczonej grupy do tego stop-
nia, #e jest ona zaledwie o krok od osi$gni&cia sukcesu; 
i wreszcie 

– dzieln$, ale osaczon$ ze wszystkich stron grupk&, 
która pilnie potrzebuje twojej pomocy, by zapobiec kata-
stroÞe” (Pipes, 1998, s. 41). 

I kwestia ostatnia. Teorie spiskowe nie s$ jedynie pró-
bami intelektualnego wyja!nienia istotnych wydarze" hi-
storycznych czy mechanizmów rz$dz$cych przemianami 
spo ecznymi i politycznymi. S$ to wizje silnie nasycone 
afektem. Te konstrukcje intelektualne zawieraj$ z jednej 
strony, silny l&k i poczucie zagro#enia, z drugiej, wrogo!% 
wobec knuj$cych spiski, ale te# odzwierciedlaj$ wierno!% 
idea om i osobisty heroizm.

Spiskowe teorie dziejów s$ przedmiotem zaintereso-
wania wielu dyscyplin naukowych: historii, antropologii, 
ÞlozoÞi nauki, socjologii, nauk politycznych, psychia-
trii, a tak#e psychologii (zob. Alexander, 1987; Caumans 
i Niendorf, 2001; Graumann i Moscovici, 1987; Girard, 
1982; Pipes, 1998; Zdybel, 2002). Bogactwo podej!% 
owocuje tym, #e tak#e na gruncie psychologii my!lenie 
spiskowe doczeka o si& wielu rozumie" i operacjonaliza-
cji. Zacznijmy od trywialnego stwierdzenia, #e cz owiek 
wyznaj$cy spiskowe teorie (dziejów, polityki itp.) uwa#a, 
i# wydarzenia spo eczno-polityczne s$ wynikiem poro-
zumie" czy decyzji podejmowanych – a raczej uknutych 
– w konspiracji przez gremia wrogo nastawione wobec 
tych, których te decyzje #ywotnie dotycz$. Na gruncie 
psychologii mo#emy napotka% dwa podej!cia do tego zja-
wiska.

Pierwsze koncentruje si& na tym, kto w ukryciu knuje 
spiski i w niejawny sposób kieruje #yciem spo ecznym. 
Najbardziej istotne jest tu zidentyÞkowanie grupy kon-
spiratorów. Reprezentantem tego podej!cia mo#e by% 
Goertzel (1994). U o#y  on do!% zwi&z $ skal&, za pomo-
c$ której identyÞkuje – czy raczej demaskuje – spisku-
j$c$ grup&. Stanowi$ j$ ameryka"ski rz$d i jego agendy, 
z jakich! powodów wrogo nastawione do rz$dzonych. 
Inne, cho% w ogólnym zamy!le podobne, stanowisko 
prezentuj$ polscy autorzy – Kofta i S&dek. Badacze ci, 
odwo uj$c si& do teoretycznych pomys ów i dorobku 
Billiga, Graumanna, Moscoviciego i innych uczonych 
(zob. Grauman i Moscovici, 1987), stworzyli koncepcj& 

„stereotypu duszy grupowej” (SDG) – pewnego rodzaju 
„reprezentacji zbiorowego wroga” (Kofta i S&dek, 1999, 
s. 175). Autorzy utrzymuj$, #e stereotyp ten jest istotnym 
predyktorem wielu postaw spo ecznych wobec ró#nych 
narodowo!ci (niezale#nie od ustosunkowa" afektyw-
nych). Stwierdzili te#, #e w wielu przypadkach (np. odno-
!nie do ró#nych narodowo!ci) SDG mo#na uwa#a% za zja-
wisko wzgl&dnie homogeniczne. Okaza o si& wszak#e, #e 
grup$ uwa#an$ za szczególnie predestynowan$ do knucia 
spisków s$ *ydzi (Kofta i S&dek, 1999). Zalet$ omawia-
nego podej!cia badawczego jest to, #e z  atwo!ci$ daje si& 
ono adaptowa% do analizowania postrzegania nie tylko 
grup narodowo!ciowych czy etnicznych. Na marginesie 
mo#na zauwa#y%, #e ostatnio autorzy zmienili konwencj& 
j&zykow$ i ch&tniej mówi$ o stereotypach spiskowych 
(zob. Kofta, 2001). 

Drugie podej!cie psychologiczne do kwestii spiskowej 
teorii dziejów wi$#e si& z kategori$ paranoi politycznej 
(zob. Korzeniowski, 2002a; Robins i Post, 1999; zob. te# 
Kramer, 1998). Wst&pnie mo#emy j$ zdeÞniowa% jako 
zgeneralizowane przekonanie, #e g ównym, o ile nie jedy-
nym motorem wydarze" politycznych jest aktywno!% spi-
skowa tajnych, dzia aj$cych w ukryciu ugrupowa" wrogo 
nastawionych wobec „nas”. Robins i Post nast&puj$co 
przedstawiaj$ specyÞk& tego zjawiska: „W pogl$dach 
paranoika na histori& godne odnotowania jest nie to, #e 
wierzy on w istnienie i znaczenie spisków – w ko"cu zda-
rzaj$ si& i mog$ mie% znaczenie – ale #e uznaje spisek za 
si & nap&dow$ historii oraz podstawow$ zasad& organizu-
j$c$ !wiat wszelkiej polityki” (Robins i Post, 1999, s. 53). 
Dla „politycznego paranoika” spraw$ drugorz&dn$ jest to, 
kto spiskuje. Wa#na jest ogólna zasada przyznaj$ca spi-
skom naczeln$ rol& w wyja!nianiu wydarze" i przemian 
spo eczno-politycznych oraz historii w ogóle.

Przedstawione dwa stanowiska zakre!laj$ obszar, na 
którym mo#na umie!ci% rozwa#ania nad my!leniem spi-
skowym. Z jednej strony, mamy skonkretyzowane uprze-
dzenia czy stereotypy spiskowe. Ta forma sprowadza si& 
do wskazaniu grupy (narodowej, etnicznej, religijnej czy 
innej) wyposa#onej w cechy diaboliczne (zob. Michelet, 
1993). Z drugiej strony, napotykamy ogólne poczucia czy 
prze!wiadczenia „odkrywaj$ce” natur& historii i polityki, 
przynajmniej w pierwszym momencie abstrahuj$ce od ro-
dowodu spiskowców. Jedne i drugie pogl$dy s$ silnie na-
sycone negatywnym afektem – obawami i l&kiem, ale te# 
bezsiln$ wrogo!ci$ i resentymentem (zob. Korzeniowski, 
w druku). Te dwa stanowiska  $czy wiara w spiski, ale 
przede wszystkim s$ one komplementarne. 

W tak zarysowanym obszarze pomie!ci% mo#na jeszcze 
kilka innych zjawisk b&d$cych odmianami czy cz&!cia-
mi my!lenia spiskowego. Przytoczmy dwa. O pierwszym 
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– antysemityzmie – przed chwil$ po!rednio wspomnia-
no (zob. Krzemi"ski, 1996a; Levinson i Stanford, 1944; 
Poliakov, 1973–1985; Szwalbe, 1996). Wed ug Kofty 
stereotyp spiskowy (wcze!niej nazywany SDG) jest cen-
tralnym sk adnikiem antysemityzmu (Kofta, 2001), ale 
te# antysemityzm mo#na uzna% za prototyp spiskowych 
stereotypów innych narodowo!ci (Kofta i S&dek, 1999). 
Drugie zjawisko warte przypomnienia to ksenofobia – no-
sz$cy cechy fobii strach, niech&%, a nawet wrogo!% w sto-
sunku do obcych lub innych (zob. Krzemi"ski, 1996b). 
To rodzaj zgeneralizowanego uprzedzenia kojarzonego 
ze wzgl&du na klimat emocjonalny przede wszystkim 
z paranoj$ polityczn$, ale tak#e z SDG. Obecnie wia-
domo, #e omawiane zjawiska wspó wyst&puj$ ze sob$, 
np. silniejszej paranoi politycznej towarzysz$ silniejsze 
SDG, antysemityzm i ksenofobia. Warto!ci wspó czyn-
ników korelacji wskazuj$ na oko o 10% wspólnej wa-
riancji, co oznacza, #e s$ to zjawiska powi$zane, ale na 
pewno nie to#same (Korzeniowski, w druku). Obecnie 
dysponujemy wst&pnymi i izolowanymi wynikami bada" 
(korelacjami), nie sposób okre!li% wi&c g &bszej struk-
tury wzajemnych powi$za" wymienionych zjawisk (np. 
nie wiadomo, któremu z nich mo#na przypisa% pozycj& 
centraln$). Mo#emy mówi% jedynie o daj$cym si& ziden-
tyÞkowa% spiskowym my!leniu o polityce i ró#nych jego 
postaciach czy  aspektach.

Omawiane zjawiska maj$ podobne uwarunkowania spo-
 eczne. Paranoja polityczna, antysemityzm i ksenofobia 
z wi&kszym nat&#eniem wyst&puj$ w!ród osób zajmuj$-
cych ni#sze – czy mniej korzystne – pozycje w strukturze 
spo ecznej, g ównie w!ród osób mniej wykszta conych 
(Korzeniowski 2002a, 2004). Dotychczas nie stwierdzono 
jednak, by SDG zale#a  od wyznaczników statusu (Kofta 
i S&dek, 1999).

Wiele uwagi po!wi&cono psychologicznym uwarun-
kowaniom czy predyktorom my!lenia spiskowego o po-
lityce (zob. Korzeniowski 2002a, 2007). Wiara w teorie 
spiskowe mo#e by% wyja!niana wieloma ró#nymi czyn-
nikami, np.:

– deÞcytami psychologicznego dobrostanu – depresj$, 
anomi$ (dezorientacj$ i poczuciem bezcelowo!ci w #y-
ciu), poczuciem frustracji itp. (na tego rodzaju uwarunko-
wania uwag& zwracali te# Robins i Post [1999]);

– deÞcytem w sferze spo eczno-politycznej kontroli 
i przynale#no!ci – alienacj$ spo eczno-polityczn$ (Robins 
i Post, analizuj$c uwarunkowania paranoi politycznej, 
wskazywali na rol& bezradno!ci czy alienacji [Robins 
i Post, 1999, s. 77, 266]);

– szczególnymi – sztywnymi i dogmatycznymi, a przy 
tym wertykalnymi wizjami porz$dku spo eczno-politycz-
nego – autorytaryzmem, rozumianym jako hierarchiczna 

wizja porz$dku spo ecznego i wynikaj$ca st$d „natural-
na” konieczno!% podporz$dkowywania si& autorytetom 
(zob. Korzeniowski, 2002b, 2005);

– obiektywn$ ignorancj$ polityczn$ – np. brakiem wie-
dzy politycznej czy brakiem politycznych zainteresowa" 
(niskim poziomem politycznego wyraÞnowania) (zob. 
Manojlovi% i Nikoli%-Popovi%, 2005; Jakubowska, 1999; 
Korzeniowski, 2002a);

– zdecydowanymi, skrajnymi orientacjami spo eczno-
-politycznymi – krytycyzmem politycznym czy ekstremi-
zmem przekona" (zob. Jakubowska, 2005).

Wyniki bada" wskazuj$ na to, #e niektóre z form my-
!lenia spiskowego co najmniej koreluj$ z powy#ej wy-
mienionymi zmiennymi. Okaza o si&, #e np. osoby z sil-
niejsz$ sk onno!ci$ do politycznej paranoi:

– prze#ywaj$ stan braku psychologicznego dobrostanu 
– towarzyszy im nastrój depresyjny, nie znajduj$ oparcia 
w systemie warto!ci (s$ anomiczne), negatywnie oceniaj$ 
jako!% swojego #ycia;

– wykazuj$ znaczny dystans wobec rzeczywisto!ci 
politycznej – s$ politycznie wyalienowane, krytycznie 
my!l$ o scenie politycznej, przypisuj$ jej aktorom brak 
norm, cynizm, wyrachowanie;

– wykazuj$ niski poziom tzw. politycznego wyraÞno-
wania – dysponuj$ mniejsz$ wiedz$ polityczn$ i s$ mniej 
zainteresowane polityk$ (Korzeniowski, 2002a; w druku).

Bardziej jednoznacznych danych – przede wszystkim 
odno!nie do paranoi politycznej – dostarczaj$ wyniki 
analiz regresji wielokrotnej. Wydaje si&, #e mo#na mó-
wi% o „dwutorowej” psychologicznej interpretacji my!le-
nia spiskowego. Po pierwsze, ludzie sk onni s$ do tego 
typu my!lenia wówczas, gdy s$ politycznie wyalienowani 
i anomiczni. My!lenie spiskowe mo#e by% tu traktowa-
ne jako forma adaptacji do stanu bezradno!ci oraz braku 
sensu i zakorzenienia w rzeczywisto!ci spo eczno-poli-
tycznej. Po drugie, pojawia si& ono jako prawdopodobna 
konsekwencja autorytaryzmu oraz autoidentyÞkacji pra-
wicowej (Korzeniowski, 2002a; w druku). W tym uj&ciu 
my!lenie spiskowe jawi% si& mo#e jako forma ekspresji 
szczególnego rodzaju mentalno!ci czy orientacji, a mia-
nowicie !wiatopogl$du prawicowego o charakterze auto-
rytarnym. 

Czy mo#e by% uprawnione mówienie o mi&kkiej i twar-
dej formie my!lenia spiskowego? Forma mi&kka jest trak-
towana jako jeden z mo#liwych sposobów radzenia sobie 
ze stanem dezorientacji czy bezradno!ci, natomiast forma 
twarda by aby elementem ustabilizowanego (i subiek-
tywnie pewnego) !wiatopogl$du. Wydaje si&, #e my!le-
nie spiskowe mo#e by% funkcj$ dwóch centralnych rysów 
mentalno!ci spo eczno-politycznej. Pierwszy – alienacja 
polityczna – opisuje charakter relacji jednostki z rzeczy-
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wisto!ci$ spo eczno-polityczn$, odnosi si& do radzenia 
sobie z t$ rzeczywisto!ci$ i spo eczno-politycznej iden-
tyÞkacji (zob. Korzeniowski, 1999). Drugi – autoryta-
ryzm – mo#na opisywa% jako prywatn$ czy naiwn$ teori& 
rzeczywisto!ci spo ecznej – sposób uporz$dkowania jej 
elementów (zob. Korzeniowski, 2002b). Dodatkowym 
argumentem – tym razem praktycznym – na rzecz skon-
centrowania si& na tych w a!nie rysach mentalno!ci jest 
fakt, #e zjawiska te przybieraj$ we wspó czesnej Polsce 
znaczne rozmiary (zob. Korzeniowski, 1999, 2002b).

Celem tego opracowania jest sprawdzenie, czy ró#-
ne postacie my!lenia spiskowego mog$ by% wyja!niane 
dwutorowo, czy z jednej strony s$/mog$ by% traktowane 
jako konsekwencja stanu politycznej bezradno!ci i wy-
obcowania, a z drugiej jako ekspresja mentalno!ci auto-
rytarnej. Kolejnym celem jest sprawdzenie, czy dwa po-
stulowane predyktory my!lenia spiskowego s$ od siebie 
niezale#ne, czy te# mamy do czynienia z ich interakcj$.

Metoda

Charakterystyka post!powania badawczego 

Wi&kszo!% relacjonowanych poni#ej wyników – doty-
cz$cych paranoi politycznej, antysemityzmu i ksenofo-
bii – uzyskano w badaniu „Psychologiczne przes anki 
powodzenia transformacji systemowej. Pocz$tek drugiej 
dekady” (sponsorowanym grantem KBN nr 121/H01/
2002/22). Przeprowadzono je jesieni$ 2002 roku meto-
d$ wywiadu ankieterskiego, stosuj$c procedur& CAPI 
(Computer Assisted Personal Interwiew). Zbadano 1522-
-osobow$ polsk$ prób& reprezentatywn$. Badanie zreali-
zowa a Pracownia Bada" Spo ecznych.

Informacji o stereotypie duszy grupowej dostarczy o 
badanie przeprowadzone przez SWPS na próbie 99 osób 
o zró#nicowanych wyznacznikach statusu spo eczno-
-ekonomicznego i charakterystykach demograÞcznych. 
Adaptacji metody dokona  i przetestowa  j$ A. Winiarski 
(2001). Uczestnicy badania wype niali te same kwestio-
nariusze mierz$ce alienacj& polityczn$ i autorytaryzm, co 
respondenci badania ogólnopolskiego (zob. Benesiewicz, 
2003).

Metody badawcze

W badaniu ogólnopolskim u#yto wielu narz&dzi ba-
dawczych do pomiaru po o#enia jednostki w strukturze 
spo ecznej (metryczka) oraz licznych zmiennych psy-
chologicznych, potencjalnych wyja!nie" SMP. W!ród 
nich znalaz y si& miary dobrostanu psychicznego, postaw 
i orientacji spo ecznych, postaw narodowych. Pytania an-
kiety by y losowo przemieszane.

Wska'nikami analizowanych zmiennych by y !rednie 
warto!ci liczbowych przypisanych odpowiedziom stan-

dardowej kafeterii (od „zgadzam si&” do „nie zgadzam 
si&”). Obliczenie wska'nika antysemityzmu poprzedzi a 
standaryzacja warto!ci liczbowych – ze wzgl&du na hete-
rogeniczno!% ostatniej pozycji („Termometr nastrojów”) 
(zob. Korzeniowski i Radkiewicz, 2003; Korzeniowski, 
2007).

Pomiar alienacji politycznej. Zastosowano Skal& 
Alienacji Politycznej, sk adaj$cej si& z 15 pozycji dia-
gnostycznych dla: bezsilno!ci, bezsensu, anomii, wyob-
cowania (zob. Korzeniowski, 1999). Przyk adowe pozy-
cje Skali:

– bezsilno!%: „Ludzie tacy jak ja nie maj$ #adnego 
wp ywu na to, co robi rz$d”;

– bezsens: „Polityka jest tak skomplikowana i pogma-
twana, #e nie mo#na si& po apa%, o co w niej chodzi”;

– anomia: „Obecnie nie sposób rozs$dzi%, kto w ak-
tualnej sytuacji politycznej jest sprzymierze"cem, a kto 
wrogiem Polski”;

– wyobcowanie: „W naszym obecnym systemie spo-
 eczno-politycznym czuj& si& coraz bardziej obco i nie-
swojo”.

Warto!% wspó czynnika ! Cronbacha wynios a 0,85. 

Pomiar autorytaryzmu. Do jego pomiaru u#yto Skali 
Autorytaryzmu, stanowi$cej kompilacj& stosowanych do-
tychczas w Polsce narz&dzi badawczych. Sk ada si& ona 
z pozycji zaczerpni&tych z polskiej wersji skali Melvina 
Kohna (zob. Koralewicz, 2008) oraz pozycji maj$cych 
w zamierzeniu bada% „polski autorytaryzm” (zob. Ko-
 rzeniowski, 2005). Respondenci ustosunkowywali si& do 
nast&puj$cych stwierdze":

– „Najwa#niejsz$ rzecz$, której trzeba nauczy% dzieci, 
jest ca kowite pos usze"stwo wobec rodziców”;

– „W tym skomplikowanym !wiecie jedynym sposo-
bem na to, aby rozezna% si&, jak nale#y post&powa%, jest 
zdanie si& na specjalistów i doradców”;

– „Ka#dy dobry kierownik, aby uzyska% uznanie i po-
s uch, powinien by% surowy i wymagaj$cy wobec ludzi, 
którzy mu podlegaj$”;

– „Jak si& dobrze zastanowi%, to trzeba przyzna%, #e 
istniej$ na !wiecie tylko dwa typy ludzi: silni i s abi”;

– „Zawsze powinno si& okazywa% szacunek tym, któ-
rzy sprawuj$ w adz&”;

– „Musi by% ‘co! nie w porz$dku’ z lud'mi niewierz$-
cymi w Boga”;

– „Homoseksuali!ci to ludzie zboczeni, zas uguj$cy na 
pot&pienie”;

– „Je!li si& dobrze zastanowi%, to jest oczywiste, #e s$ 
narody lepsze lub gorsze”;
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– „Warto!ci chrze!cija"skie powinny by% g ówn$ pod-
staw$ moraln$ naszego pa"stwa”.

Wspó czynnik ! Cronbacha osi$gn$  warto!% 0,67. 
Istniej$ podstawy, by s$dzi%, #e mo#na wyró#ni% kil-
ka aspektów tak mierzonego autorytaryzmu (zob. Ko-
rzeniowski, 2005), zwa#ywszy jednak na rodzaj badania 
uzyskan$ warto!% wspó czynnika ! uznano za umiarko-
wanie satysfakcjonuj$c$ i mo#liw$ do zaakceptowania.

Pomiar paranoi politycznej. Zastosowano skrócon$ 
wersj& Skali Paranoi Politycznej. Sk ada si& ona z nast&-
puj$cych pozycji: 

– „To nie rz$d nami rz$dzi; ci, którzy naprawd& nami 
steruj$, nie s$ w ogóle znani”;

– „Ci, którzy twierdz$, #e istniej$ na !wiecie pot&#ne 
ukryte si y spiskuj$ce przeciwko Polsce, maj$ wiele ra-
cji”;

– „Obecny chaos polityczno-organizacyjny jest spo-
wodowany celowym dzia aniem”;

– „Wszystkie wydarzenia polityczne s$ wynikiem taj-
nych dzia a" i ustale", o których szary obywatel nie ma 
zielonego poj&cia”;

– „Nigdy nie poznamy tych, którzy tak naprawd& spra-
wowali, sprawuj$ i b&d$ sprawowa% w adz& nad nami”;

– „W polityce tak naprawd&, nic nigdy nie dzieje si& 
jawnie”; 

– „Wszystkie kluczowe polityczne decyzje podejmo-
wane s$ w ukryciu”. 

Warto!% ! Cronbacha skróconej wersji Skali Paranoi Po -
litycznej wynios a 0,83.

Pomiar ksenofobii. U#yto krótkiej skali stosowanej kil-
kakrotnie na !wiecie w ramach International Social Survey 
Programme, a w tym w Polsce w Polskim Generalnym 
Sonda#u Spo ecznym (badanie „To#samo!% narodowa” – 
zob. Radkiewicz, 2002, 2003). Zastosowano nast&puj$ce 
pozycje (gwiazdkami zaznaczono pozycje odwrócone):

– „Przybysze z innych krajów przyczyniaj$ si& do 
zwi&kszenia przest&pczo!ci”;

– „Przybysze z innych krajów przyczyniaj$ si& do roz-
woju polskiej gospodarki”*;

– „Przybysze z innych krajów odbieraj$ prac& osobom 
urodzonym w Polsce”;

– „Przybysze z innych krajów czyni$ Polsk& bardziej 
otwart$ na nowe idee i inne kultury”*.

W badaniu wspó czynnik ! Cronbacha osi$gn$  war-
to!% 0,50. Trudno t& warto!% uzna% za satysfakcjonuj$c$. 
Zdecydowano si& jednak uwzgl&dni% stosowan$ miar& 
ksenofobii w dalszych analizach z dwóch powodów. Po 
pierwsze, w badaniach na próbach reprezentatywnych 
realizowanych metod$ wywiadu ankieterskiego z regu y 

uzyskuje si& ni#sze warto!ci wspó czynnika ! Cronbacha, 
a po drugie, przy u#yciu tej metody uprzednio uzyskano 
i opisano interesuj$ce wyniki (zob. Radkiewicz, 2002, 
2003).

Pomiar antysemityzmu. Zjawisko to mierzono krótk$ 
skal$ pomys u Aleksandry Cis ak (zob. te# Datner-)pie-
wak, 1996). Przy obliczaniu wska'nika uwzgl&dniono 
nast&puj$ce pozycje:

– „Osoby pochodzenia #ydowskiego maj$ w Polsce 
zbyt du#y wp yw na polityk&”;

– „Osoby pochodzenia #ydowskiego maj$ w Polsce 
zbyt du#y wp yw na gospodark&”;

– „Osoby pochodzenia #ydowskiego maj$ w Polsce 
zbyt du#y wp yw na telewizj&”;

– Termometr nastrojów (zadaniem respondentów by o 
„okre!lenie swoich odczu% w stosunku do osób pocho-
dzenia #ydowskiego mieszkaj$cych w Polsce” na skali 
„–50o do +50°”) (zob. Korzeniowski, 2007).

Warto!% ! Cronbacha tej skali (po, przypomnijmy, stan-
daryzacji surowych wyników) osi$gn& a 0,80.

Pomiar stereotypu duszy grupowej (SDG). Badanie pre-
dyktorów tego zjawiska zrealizowano na 99-osobowej 
próbie doros ych Polaków (Benesiewicz, 2003). Tym ra-
zem pytano o stosunek do obywateli obcych pa"stw. By y 
to: Rosja, Niemcy, Izrael, Stany Zjednoczone. Co do ka#-
dego z nich zadano pytania: 

– „Czy obywatele ni#ej wymienionych pa"stw d$#$ do 
uzyskania decyduj$cego wp ywu w mi&dzynarodowych 
instytucjach Þnansowych?”;

– „Czy obywatele ni#ej wymienionych pa"stw d$#$ do 
panowania nad !wiatem?”;

– „Czy obywatele ni#ej wymienionych pa"stw d$#$ do 
przej&cia kontroli nad naszymi bankami i gospodark$?”;

– „Czy obywatele ni#ej wymienionych pa"stw poma-
gaj$ tylko „swoim”, nie dbaj$c o innych?”;

– „Czy obywatele ni#ej wymienionych pa"stw dzia aj$ 
„jak jeden m$#”, kiedy chodzi o ich interes narodowy?”;

– „Czy obywatele ni#ej wymienionych pa"stw osi$ga-
j$ swoje cele w polityce mi&dzynarodowej dzi&ki tajnym 
porozumieniom i dzia aniom?”;

– „Czy obywatele ni#ej wymienionych pa"stw zacho-
wywali si& cz&sto w sposób nielojalny i podst&pny w sto-
sunkach z innymi pa"stwami?”.

Zastosowana metodologia umo#liwi a zastosowanie 
nast&puj$cych wska'ników SDG:

– nasilenia SDG w stosunku do obywateli ka#dego 
z pa"stw (np. SDG Rosjanina, Niemca itd.),

– nasilenia poszczególnych sk adowych SDG (kwestii) 
w stosunku do wszystkich pa"stw (np. prze!wiadczenia 
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o d$#enia do panowania nad !wiatem, prze!wiadczenia 
o d$#eniu do przej&cia kontroli nad naszymi bankami 
i gospodark$ obywateli wszystkich pa"stw itd.);

– globalnego wska'nika SDG (nasilenia wszystkich 
prze!wiadcze" w stosunku do wszystkich pa"stw) – jego 
! Cronbacha wyniós  0,65 (zob. Benesiewicz, 2003). 

Wyniki

Przypomnijmy, #e celem zaplanowanych analiz by o 
potwierdzenie istnienia dwóch niezale#nych predyktorów 
form my!lenia spiskowego. W tym celu pos u#ono si& 
metod$ regresji wielokrotnej (metod$ Wprowadzania). 
Oprócz dwóch wyró#nionych zmiennych wyja!niaj$cych 
– alienacji politycznej i autorytaryzmu – w równaniach 
regresji jako osobn$ zmienn$ umieszczano ich interakcj&. 
By  ni$ iloczyn wystandaryzowanych warto!ci wska'ni-
ków alienacji politycznej i autorytaryzmu. W poni#szych 
zestawieniach t& zmienn$ oznaczono jako „alienacja*au-
torytaryzm”.

Predyktory paranoi politycznej – rola alienacji politycz-

nej i autorytaryzmu oraz ich interakcji. W wyniku analizy 
regresji wielokrotnej stwierdzono nast&puj$ce predyktory 
paranoi politycznej (F(3, 1521) = 431,92; p < 0,0001):

– alienacja polityczna (" = 0,59; p < 0,0001),
– autorytaryzm (" = 0,22; p < 0,0001).
Nie stwierdzono natomiast, by nasilenie paranoi zale#a-

 o od interakcji alienacji i autorytaryzmu (" = 0,02; n.i.). 
Okaza o si&, #e alienacja polityczna i autorytaryzm sta-
nowi$ niezale#ne od siebie predyktory. Te dwie zmienne 
wyja!nia y znaczny procent zmienno!ci paranoi politycz-
nej (R2 = 0,46).

Predyktory ksenofobii – rola alienacji i autorytaryzmu 

oraz ich interakcji. Analogiczna analiza ujawni a, #e kse-
nofobi& tak#e wyja!niaj$ (F(3, 1521) = 558,8; p < 0,0001):

– alienacja polityczna (" = 0,22; p < 0,0001),
– autorytaryzm (" = 0,25, p < 0,0001).
Natomiast nie wyja!nia jej interakcja tych zmiennych 

(alienacja*autorytaryzm: " = –0,02; n.i.). Alienacja poli-
tyczna i autorytaryzm wyja!niaj$ 15% zmienno!ci kseno-
fobii.

Predyktory antysemityzmu – rola alienacji i autorytary-

zmu oraz ich interakcji. Wyniki analizy regresji pokaza y, 
#e predyktorami antysemityzmu s$ (F(3, 1521) = 58,64; 
p < 0,0001):

– alienacja polityczna (" = 0,18; p < 0,0001),
– autorytaryzm (" = 0,21, p < 0,0001).
Ponownie nie stwierdzono, by  $cznie wyja!nia y one in-

teresuj$ce nas zjawisko (alienacja*autorytaryzm: " = –0,03; 

n.i.). Alienacja polityczna i autorytaryzm wyja!nia y 11% 
zmienno!ci antysemityzmu.

Predyktory stereotypu duszy grupowej – rola alienacji 

i autorytaryzmu oraz ich interakcji. W tym wypadku ana-
lizy regresji wielokrotnej prowadzono osobno dla wszyst-
kich uzyskanych wska'ników: SDG obywateli poszcze-
gólnych pa"stw, komponentów SDG – poszczególnych 
kwestii i wreszcie wska'nika globalnego SDG.

W Tabeli 1 przedstawione zosta y wyniki analizy regre-
sji stereotypu duszy grupowej obywateli Izraela, Niemiec, 
Stanów Zjednoczonych i Rosji wzgl&dem alienacji poli-
tycznej i autorytaryzmu oraz interakcji tych zmiennych.

Wyniki przedstawione w Tabeli 1 wskazuj$, #e aliena-
cja polityczna i autorytaryzm s$ równie dobrymi predyk-
torami SDG obywateli wymienionych pa"stw. Nie spo-
sób uzna%, #e istotnie wyja!niaj$ one stereotyp spiskowy 
obywateli Rosji. Na uwag& zas uguje fakt, #e SDG oby-
wateli trzech pozosta ych pa"stw ka#dorazowo wyja!nia 
paranoja polityczna. Autorytaryzm okaza  si& predykto-
rem jedynie SDG obywateli Izraela.

Podobnie jak w poprzednich analizach, nie zaobserwo-
wano istotnych statystycznie efektów interakcji. Ponownie 
okaza o si&, #e i alienacja polityczna, i autorytaryzm s$ 
niezale#nymi wyja!nieniami my!lenia spiskowego.

W Tabeli 2 pokazano wyniki analizy regresji wielokrot-
nej komponentów SDG (tzw. kwestii) wzgl&dem alienacji 
politycznej i autorytaryzmu, a tak#e ich interakcji.

Tabela 1. 

Predyktory SDG wobec obywateli pa"stw – rola alienacji 
i autorytaryzmu oraz ich interakcji (N = 99)

" t p

Izrael:

alienacja polityczna
autorytaryzm
alienacja*autorytaryzm

–0,27
–0,28
–0,02

–2,67
–2,94
–0,21

0,01–
0,01–
n.i.

R
2 = 0,15

Niemcy:

alienacja polityczna
autorytaryzm
alienacja*autorytaryzm

–0,34
–0,19
–0,05

–3,40
–1,97
–0,47

0,001
n.i.
n.i.

R
2 = 0,16

Stany Zjednoczone:

alienacja polityczna
autorytaryzm
alienacja*autorytaryzm

–0,29
–0,15
–0,17

–2,83
–1,58
–1,65

0,01–
n.i.
n.i.

R
2 = 0,11

Rosja:

alienacja polityczna
autorytaryzm
alienacja*autorytaryzm

–0,18
–0,06
–0,15

–1,76
–0,61
–1,46

n.i.
n.i.
n.i.

R
2 = 0,11
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Wyniki przeprowadzonej analizy wskazuj$, #e w jed-
nym przypadku nie ma podstaw do twierdzenia, by od 
nasilenia alienacji politycznej czy autorytaryzmu zale#a  
pierwszy komponent SDG. Przekonanie, #e „obywatele 
ni#ej wymienionych pa"stw d$#$ do uzyskania decy-
duj$cego wp ywu w mi&dzynarodowych instytucjach 
Þnansowych” nie wydaje si& wyja!niane przez anali-
zowane zmienne ani przez ich interakcj&. Podobnie jak 
w poprzedniej analizie, nie pojawi y si& istotne efekty in-

terakcji, a tak#e alienacja polityczna cz&!ciej okazywa a 
si& predyktorem poszczególnych kwestii, komponentów 
SDG. Zwracaj$ te# uwag& niskie wspó czynniki determi-
nacji poszczególnych kwestii.

Zgodnie z planem przeprowadzono tak#e analiz& regre-
sji globalnego wska'nika SDG wzgl&dem alienacji poli-
tycznej i autorytaryzmu. Stwierdzono, #e stereotyp spi-
skowy obywateli innych pa"stw wyja!niany jest przez:

– alienacj& polityczn$ (" = 0,37; p < 0,001) oraz
– autorytaryzm (" = 0,25; p < 0,01).
Nie stwierdzono, by stereotyp ten wyja!niany by  przez 

ich interakcj& (alienacja*autorytaryzm: " = 0,008; n.i.). 
($cznie alienacja polityczna i autorytaryzm wyja!nia y 
21% zmienno!ci warto!ci globalnego wska'nika SDG.

Podsumowanie i wnioski

Na wst&pie wyró#nili!my cztery postacie spiskowego 
my!lenia o polityce. Najogólniej rzecz bior$c, ró#ni y si& 
one poziomem abstrakcyjno!ci, a dok adniej stopniem 
wyartyku owania podmiotu spiskuj$cego. Antysemityzm 
rozumiany jako „postawa niech&ci, wrogo!ci wobec 
*ydów i osób pochodzenia #ydowskiego” (za Grinberg, 
2001), wydaje si& ustosunkowaniem najbardziej kon-
kretnym uprzedzeniem wobec jednej grupy narodowej. 
Stereotyp spiskowy (SDG) przez przypisanie bytowo!ci 
konkretnej grupie stanowi rodzaj konkretnego ustosun-
kowania, ale te# mo#e by% ustosunkowaniem zgenerali-
zowanym. Przypomnijmy, #e autorzy tego konstruktu za-
uwa#aj$, i# w wielu przypadkach – odno!nie do ró#nych 
narodowo!ci – SDG mo#na uznawa% za zjawisko wzgl&d-
nie homogeniczne (Kofta i S&dek, 1999). Ksenofobia sta-
nowi silne i zdecydowane zgeneralizowane afektywne 
ustosunkowanie wobec obcych. Natomiast paranoj& po-
lityczn$ okre!lili!my jako nasycone afektywnie zgene-
ralizowane przekonanie, #e g ównym, o ile nie jedynym 
motorem polityki jest aktywno!% spiskowa tajnych, dzia-
 aj$cych w ukryciu ugrupowa" wrogo nastawionych wo-
bec „nas”. Tym, co  $czy wszystkie postacie spiskowego 
my!lenia o polityce, jest (wi&ksze lub mniejsze) nasyce-
nie nieufno!ci$ i poczuciem zagro#enia. Kolejnym ele-
mentem wspólnym wyró#nianych postaci jest ich oparcie 
na wyrazistym podziale my (swoi) – oni (obcy), w takim 
rozumieniu, jakie nadali mu w znanej teorii kategoryzacji 
spo ecznej Turner i Tajfel (zob. Tajfel, 1982; Tajfel i Bil-
ling, 1974; Tajfel i Turner, 1979). Przy czym w przypadku 
my!lenia spiskowego mamy do czynienia nie tylko z fa-
woryzowaniem grupy w asnej i deprecjonowaniem obcej, 
lecz tak#e ze szczególnym zjawiskiem okre!lanym przez 
R. M. Kramera „b &dnym przypisywaniem wrogo!ci gru-
pie obcej” (sinister attribution error) (Kramer, 1988).

Tabela 2. 

Predyktory SDG wobec kwestii – rola alienacji i autorytary-
zmu oraz ich interakcji

" t p

Wp"yw na instytucje 

Þnansowe:

alienacja polityczna
autorytaryzm
alienacja*autorytaryzm

–0,21
–0,02
–0,05

–1,96
–0,19
–0,47

n.i.
n.i.
n.i.

R
2 = 0,05

Panowanie 

nad  wiatem:

alienacja polityczna
autorytaryzm
alienacja*autorytaryzm

–0,30
–0,19
–0,03

–3,03
–1,94
–0,28

0,010
n.i.
n.i.

R
2 = 0,14

Kontrola nad polsk# 

gospodark#:

alienacja polityczna
autorytaryzm
alienacja*autorytaryzm

–0,12
–0,36
–0,06

–0,19
–3,84
–0,65

n.i.
0,010
n.i.

R
2 = 0,16

Pomaganie tylko 

„swoim”:

alienacja polityczna
autorytaryzm
alienacja*autorytaryzm

–0,23
–0,08
–0,02

–2,17
–0,77
–0,22

0,050
n.i.
n.i.

R
2 = 0,06

„Jak jeden m#$”, gdy 

interes narodowy:

alienacja polityczna
autorytaryzm
alienacja*autorytaryzm

–0,26
–0,14
–0,10

–2,51
–1,39
–0,98

0,020
n.i.
n.i.

R
2 = 0,08

Spisek i tajne dzia"ania:

alienacja polityczna
autorytaryzm
alienacja*autorytaryzm

–0,27
–0,15
–0,03

–2,51
–1,39
–0,31

0,020
n.i.
n.i.

R
2 = 0,09

Nielojalno % w stosunku 

do innych:

alienacja polityczna
autorytaryzm
alienacja*autorytaryzm

–0,14
–0,32
–0,13

–1,40
–3,36
–1,29

0,050
0,001
n.i.

R
2 = 0,12
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Analiza potencjalnych i wst&pnie empirycznie po-
twierdzonych psychologicznych uwarunkowa" paranoi 
politycznej sugerowa a, #e my!lenie spiskowe mo#e by% 
wyja!niane dwutorowo. Po pierwsze, mog o by% ono 
traktowane jako forma adaptacji do stanu bezradno!ci 
oraz braku sensu i zakorzenienia w rzeczywisto!ci spo-
 eczno-politycznej. Po drugie, my!lenie spiskowe jawi o 
si& jako mo#liwa forma ekspresji szczególnego rodzaju 
mentalno!ci czy orientacji, a mianowicie !wiatopogl$du 
autorytarnego.

Przeprowadzone analizy w najogólniejszym zarysie 
potwierdzaj$ wysuni&te przypuszczenia. I alienacja poli-
tyczna, i autorytaryzm okaza y si& niezale#nymi od siebie 
predyktorami czterech wyró#nionych postaci my!lenia 
spiskowego: paranoi politycznej, ksenofobii, antysemi-
tyzmu i stereotypu duszy grupowej (stereotypu spisko-
wego). Podkre!lmy, #e w przeanalizowanych regresjach 
ani razu nie stwierdzono, by istotnym predyktorem form 
my!lenia spiskowego by a interakcja alienacji i autory-
taryzmu, mimo #e, bior$c pod uwag& liczb& przeprowa-
dzonych porówna", efekt taki mia  prawo pojawi% si& 
losowo. A zatem mo#emy powiedzie%, #e potwierdzona 
zosta a uprzednio przedstawiona dwutorowa psycholo-
giczna interpretacja my!lenia spiskowego (wcze!niej od-
niesiona tylko do paranoi politycznej [zob. Korzeniowski, 
2002, 2004]):

– po pierwsze, jawi% si& ono mo#e jako forma adaptacji 
do stanu bezradno!ci oraz wyobcowania,

– po drugie, mo#e ono stanowi% form& ekspresji szcze-
gólnego rodzaju mentalno!ci – orientacji autorytarnej.

Chwil& uwagi warto po!wi&ci% mocy predyktywnej 
alienacji politycznej i autorytaryzmu. Rozpocznijmy od 
suchego zestawienia liczb. Przeprowadzono pi&tna!cie 
analiz regresji. W jedenastu istotnym predyktorem okaza a 
si& alienacja polityczna, a autorytaryzm – w sze!ciu. Przy 
czym w analizach, w których stosowano globalne wska'-
niki czterech wyró#nionych form my!lenia spiskowego, 
okazywa o si&, #e mo#e ono by% wyja!niane jednocze!nie 
i alienacj$, i autorytaryzmem. Ró#nice w mocy predyktyw-
nej pojawi y si& w przypadku analizowania cz$stkowych 
wska'ników stereotypu duszy grupowej. Podstawowe ró#-
nice nie daj$ si& jednak sprowadzi% do ilo!ci, s$ bowiem 
jako!ciowe. Alienacja polityczna jest predyktorem kwestii 
centralnych dla spiskowych teorii dziejów: #$dza w adzy 
przypisywana „obcym”, spostrzeganie ich jako solidar-
nych i zjednoczonych wspóln$ ide$, a przede wszystkim 
przypisywanie skuteczno!ci ich poczyna" – dzia alno!ci 
spiskowej. Osoby silniej politycznie wyalienowane utrzy-
mywa y, #e obywatele wymienionych pa"stw:

– d$#$ do panowania nad !wiatem,
– pomagaj$ tylko „swoim”, nie dbaj$c o innych,

– dzia aj$ „jak jeden m$#”, gdy chodzi o ich interes na-
rodowy,

– osi$gaj$ swoje cele w polityce mi&dzynarodowej 
dzi&ki tajnym porozumieniom i dzia aniom.

Natomiast autorytaryzm odpowiada za przekonania 
o grabie#czych czy szerzej: niemoralnych zachowaniach 
„obcych”. Osoby bardziej autorytarne twierdzi y, #e oby-
watele wymienionych pa"stw:

– d$#$ do przej&cia kontroli nad naszymi bankami 
i gospodark$,

– zachowywali si& cz&sto w sposób nielojalny i pod-
st&pny w stosunkach z innymi pa"stwami.

Zestawienie powy#sze sugeruje, #e my!lenie spiskowe 
daje si& t umaczy% raczej poczuciem wyobcowania i bez-
radno!ci – odwo ujemy si& do tego typu my!lenia, gdy 
!wiat, w którym #yjemy, jest nam obcy, i na dodatek nie 
poddaje si& naszej kontroli ani praktycznej, ani poznaw-
czej; mniejsz$ rol& nale#a oby za! przypisywa% gotowej, 
czarno-bia ej hierarchicznej wizji !wiata spo ecznego, 
nacechowanego niech&ci$ do „innych”. Nie powinno to 
jednak znaczy%, #e mo#na bagatelizowa% rol& autorytary-
zmu jako prywatnej czy naiwnej teorii predestynuj$cej do 
spiskowego my!lenia o dziejach, polityce, rzeczywisto!ci 
spo ecznej w ogóle. Szczególnie za! wówczas, gdy auto-
rytaryzm stanowi istotny rys mentalno!ci spo eczno-poli-
tycznej – tak jak jest to w Polsce.

Przedstawione rezultaty wydaj$ si& jednorodn$ i spójn$ 
ca o!ci$, nie sposób jednak pomin$% kilku nasuwaj$cych 
si& pyta" i w$tpliwo!ci.

Powy#ej starali!my si& pokaza% wspólny rdze" wyró#-
nionych postaci spiskowego my!lenia o polityce. Mo#na 
jednak postawi% pytanie, czy na obrazie wyników nie 
zawa#y o tre!ciowe podobie"stwo pozycji stosowanych 
metod pomiaru zmiennych wyja!nianych. Przypomnijmy, 
#e o paranoi politycznej mia a !wiadczy% nasycona po-
czuciem zagro#enia wiara w przemo#n$ rol& spisków 
(bez wskazywania spiskuj$cych gremiów). Wska'nikiem 
antysemityzmu by o przypisywanie obywatelom polskim 
pochodzenia #ydowskiego zbyt du#ego wp ywu na istotne 
aspekty #ycia w Polsce oraz negatywny stosunek do tych 
osób, wska'nikiem ksenofobii by a niech&% wobec przy-
byszów z innych krajów, za! wska'nikami stereotypu du-
szy grupowej by y ró#ne negatywne charakterystyki oby-
wateli czterech pa"stw. Za ka#dym razem mamy do czy-
nienia z podzia em na „nas” (Polaków) i jakich! – mniej 
lub bardziej – sprecyzowanych „obcych”, ale za ka#dym 
razem s$ to inni „obcy”. Wydaje si&, #e na jednorodno!ci 
uzyskanych wyników zawa#y o nie tyle podobie"stwo 
tre!ci u#ytych pozycji, ile wspólny im znaczeniowy rdze" 
– spiskowa wizja spo ecze"stwa i !wiata polityki.
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Przez chwil& wypada zatrzyma% si& nad teoretyczn$ 
wymow$ uzyskanych wyników. Badania prowadzone 
na !wiecie, a tak#e w Polsce po roku 1989 wskazuj$, #e 
osoby bardziej autorytarne s$ te# silniej politycznie wy-
alienowane (zob. Korzeniowski, 1999). W !wietle tych 
danych fakt, #e w zrealizowanych analizach regresji 
wielokrotnej autorytaryzm i alienacja stanowi$ nieza-
le#ne (od wspólnej wariancji) predyktory wszystkich ba-
danych form my!lenia spiskowego staje si& szczególnie 
wyrazisty i dobitny. Teoretycznie rzecz bior$c, mo#na by 
si& zastanawia%, czy która! z tych zmiennych nie stano-
wi dodatkowo mediatora zwi$zku alienacji z my!leniem 
spiskowym. S$ jednak podstawy teoretyczne, by s$dzi%, 
#e autorytaryzm mo#e by% mediatorem zwi$zku alienacji 
z my!leniem spiskowym, jak równie# #e alienacja mo#e 
by% mediatorem zwi$zku autorytaryzmu z my!leniem 
spiskowym (zob. Arendt, 2008; Fromm, 1970, 1996). 
Oczywi!cie mo#na zastosowa% modelowanie strukturalne 
i porównywa% miary dopasowania takich dwóch modeli 
!cie#kowych, ale by aby to zabawa liczbami, a nie analiza 
zjawisk.

Przypomnijmy, #e analizie zosta a poddana miara 
ksenofobii, miara, której nie sposób uzna% za rzeteln$. 
Okaza o si& jednak, #e i ksenofobia – stanowi$ca zjawi-
sko umiarkowanie spójne wewn&trznie – podobnie jak 
inne postacie my!lenia spiskowego by a satysfakcjonu-
j$co wyja!niana i alienacj$ polityczn$, i autorytaryzmem. 
W tej sytuacji pozostaje wierzy%, #e to, co w stosowanej 
metodzie pomiaru dawa o t& umiarkowan$ spójno!%, na-
le#a o do znaczeniowego rdzenia my!lenia spiskowego.

S owa komentarza wymaga te# fakt, #e odwo ywali!my 
si& do wyników pochodz$cych z dwóch ró#nych bada". 
Przypomnijmy, #e badanie pierwsze zrealizowano na pró-
bie reprezentatywnej doros ych Polaków, a drugie na 99 
osobach o zró#nicowanych charakterystykach spo ecz-
nych i demograÞcznych – w wieku do 34 lat, g ównie 
z wykszta ceniem !rednim i wy#szym, przewa#nie miesz-
ka"ców Warszawy. Wydaje si&, #e dysponowanie dwiema 
ró#nymi próbami dzia a na korzy!% stwierdzonych pra-
wid owo!ci – wyst&powanie dwutorowego modelu wy-
ja!niaj$cego my!lenie spiskowe daje si& zaobserwowa% 
niezale#nie od badanej próby. 

Wi$#e si& z tym kolejny istotny problem. Dotychczasowe 
badania, o czym wspomniano na wst&pie, pozwalaj$ 
stwierdzi%, #e wyró#nione postacie my!lenia spiskowego 
wspó wyst&puj$ ze sob$, cho% nie sposób ich uzna% za 
to#same przejawy jednego zjawiska. Teraz dowiedzieli-
!my si&, #e wszystkie one maj$ te same, niezale#ne od 
siebie predyktory. Wobec tych faktów pojawia si& pytanie 
o struktur& spo eczno-politycznego my!lenia spiskowego 
wyj!ciowo traktowanego jako ca o!%. Najprostszej odpo-

wiedzi mog yby udzieli% rezultaty eksploracyjnej analizy 
czynnikowej, a bardziej zaawansowanej – modelowanie 
strukturalne przeprowadzone na pozycjach narz&dzi mie-
rz$cych postacie my!lenia spiskowego. Jednak obecnie 
ich przeprowadzenie nie jest mo#liwe, w jednym badaniu 
(ogólnopolskim) bowiem dokonano pomiaru tylko trzech 
postaci. Problematyce tej po!wi&cony jest w a!nie rozpo-
czynany program badawczy.

Na zako"czenie jeszcze uwagi o charakterze metate-
oretycznym. Cytowany na wst&pie zestaw potencjalnych 
predyktorów spiskowego my!lenia o polityce mo#e su-
gerowa%, #e zjawisko to jest funkcj$ nieprzystosowania 
czy deÞcytów psychicznego dobrostanu (cho% nie ma 
podstaw, by uznawa% je za zaburzenie osobowo!ci o cha-
rakterze psychopatologicznym). W tym miejscu nie prze-
s$dzamy, #e my!lenie spiskowe zawsze i wsz&dzie musi 
by% przejawem czy konsekwencj$ braku psychicznego 
dobrostanu. W pewnych warunkach i pewnych czasach 
– np. na wyspie Dobu (zob. Benedict, 2002) lub w erze 
stalinowskiej – skrajna podejrzliwo!% i brak zaufania wo-
bec innych bywa y nie tylko przejawem przystosowania, 
lecz tak#e warunkiem prze#ycia. „Reakcja paranoiczna to 
wypaczenie u#ytecznego zachowania s u#$cego radzeniu 
sobie. Paranoja jest przesadn$ form$ wypróbowanego 
w polityce stylu czujnej podejrzliwo!ci, uwa#nej obser-
wacji i wykorzystywania okazji” (Robins i Post, 1999, 
s. 31).

W tym miejscu pojawia si& jeszcze pytanie o ekolo-
giczn$ trafno!% przedstawionych rezultatów, daj$ce si& 
sprowadzi% do kwestii: „Polska a my!lenie spiskowe”. 
W tej chwili nie sposób rozs$dzi%, czy zaobserwowana 
dwutorowa geneza form my!lenia spiskowego ma cha-
rakter uniwersalny, czy te# jest zjawiskiem specyÞcznie 
polskim. Na rzecz hipotezy drugiej mo#e przemawia% 
szczególne miejsce spiskowania i konspiracji w historii 
naszego kraju. Postacie spiskowców pojawiaj$ si& w naj-
wi&kszych dzie ach epoki romantyzmu i z zasady s$ to po-
stacie bohaterskie, cho% cz&sto tragiczne. W Polsce w po-
równaniu z innymi europejskimi krajami wznieconych 
zosta o najwi&cej uknutych w konspiracji powsta", z któ-
rych tylko jedno (wielkopolskie) by o zwyci&skie, a wie-
le by o narodow$ hekatomb$. Warto te# przypomnie%, 
#e inny by  charakter dzia alno!ci spiskowej w zaborze 
pruskim (przede wszystkim samoorganizacja o charak-
terze ekonomicznym), a inny w zaborze rosyjskim i Kró-
lestwie Kongresowym (samoorganizacja o charakterze 
symbolicznym). Przypomnijmy te#, #e w j&zyku polskim 
mamy dwa terminy na okre!lenie dzia alno!ci niejawnej 
i sprzecznej z panuj$cym prawodawstwem – spisek i kon-
spiracja, przy czym dzia anie w konspiracji w XX wieku 
mia o zdecydowanie pozytywne konotacje afektywne. 
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Nasuwa% to mo#e przypuszczenie, #e samo spiskowe my-
!lenie o historii i polityce mo#e by% w Polsce zjawiskiem 
z o#onym (np. wielotorowym) oraz #e Polacy mog$ by% 
szczególnie silnie wyczuleni na dzia alno!% spiskow$ wy-
mierzon$ w „nas”.
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On two psychological determinants 
of conspiratorial thinking: Alienation and authoritarianism 

Krzysztof Korzeniowski
Institute of Psychology, Polish Academy of Sciences

Abstract

The aim of the article was to test whether different forms of conspiratorial thinking may be explained 
in a two-way manner. First, if they may be treated as a consequence of alienation (state of helplessness 
and estrangement), and second, as an expression of authoritarian mentality. Four forms of conspiratorial 
thinking were studied: xenophobia, political paranoia, conspiratorial stereotype and anti-Semitism. Results 
of multiple regression analyses show that alienation and authoritarianism constitute independent predictors 
of all four forms of conspiratorial thinking. The twofold origin theory of conspiratorial thinking was 
conÞrmed. First, it may be understood as a form of adaptation to a state of helplessness and estrangement 
in face of political reality. Second, conspiratorial thinking comes out as a consequence of authoritarian 
mentality. The results suggest that different forms of conspiratorial thinking may have a common core.

Key words: conspiratorial political thinking, political paranoia, conspiratorial stereotype, anti-Semitism, 
xenophobia, political paranoia, authoritarianism 
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