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Ile jest autorytaryzmu w prawicowym autorytaryzmie?
Krytyka u!yteczno"ci narz#dzia pomiaru

Piotr Radkiewicz
Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk

Instytut Studiów Spo ecznych, Uniwersytet Warszawski

Skala prawicowego autorytaryzmu (RWA) Roberta Altemeyera jest najpopularniejszym narz#dziem do 
pomiaru autorytaryzmu. Zdaniem wielu krytyków, mierzy ono przede wszystkim konserwatywno-tradycjo-
nalistyczn$ ideologi#, charakterystyczn$ dla radykalnej prawicy. Opinia ta jest sprzeczna ze stanowiskiem 
Altemeyera, który oba te zjawiska wyra%nie odró!nia. Gdyby jednak by a prawdziwa, by oby to równie! 
sprzeczne z kanonami naukowego rozumowania. Badacze nie mieliby nigdy pewno"ci, czy wnioski, które 
wyci$gaj$, stosuj$c skal# RWA, odnosz$ si# do autorytaryzmu, czy do prawicowego "wiatopogl$du. Autor 
artyku u podejmuje prób# rozstrzygni#cia tych w$tpliwo"ci na przyk adzie fundamentalnych dla teorii auto-
rytaryzmu zwi$zków  $cz$cych RWA z etnocentryzmem. Przedstawia analizy badania sonda!owego wyko-
nanego na du!ej próbie doros ych Polaków (N = 400). Wynika z nich, !e skumulowany efekt prawicowej 
ideologii zwi$zanej z RWA wyja"nia 60% wariancji tego zjawiska, co pozwala pozosta e 40% zmienno"ci 
uzna& za  $czny efekt czynników nieideologicznych. Z analiz wynika, !e to nie prawicowy autorytaryzm 
nale!y uzna& za %ród o etnocentrycznej ksobno"ci i wrogo"ci. Czynnikiem odpowiedzialnym za to zjawisko 
jest zawarty w RWA ogromny  adunek konserwatywno-tradycjonalistycznego "wiatopogl$du. W "wietle 
przedstawionych wyników mo!na uzna&, !e praktyczna u!yteczno"& skali RWA jest wi#cej ni! w$tpliwa.

S owa kluczowe: autorytaryzm prawicowy, prawicowy "wiatopogl$d, konserwatyzm-tradycjonalizm, etno-
centryzm

Od opublikowania przez zespó  Theodora Adorno 
(1950) s ynnej pracy The authoritarian personality mi-
n# o 60 lat. Zasadniczym celem projektu realizowanego 
przez badaczy z Uniwersytetu w Berkeley by o wskaza-
nie osobowo"ciowych w a"ciwo"ci cz owieka predesty-
nuj$cych go do popierania faszyzmu. Najwa!niejsza hi-
poteza Adorno g osi a, !e za gotowo"& do przyjmowania 
ideologii antydemokratycznych odpowiada autorytaryzm 
– specyÞ czna struktura osobowo"ci, do której pomiaru 
skonstruowano tzw. skal# F (stosowan$ pó%niej przez 
dziesi#ciolecia jako wska%nik autorytaryzmu). Wyniki 
bada' wykonanych z jej u!yciem pokaza y, !e osobowo"& 
autorytarn$ mo!na traktowa& jako syndrom dziewi#ciu 
kategorii postaw i przekona' (konwencjonalizm; auto-
rytarna uleg o"&; autorytarna agresja; antyintracepcja; 

przes$dy i stereotypy; w adza i twardo"&; destruktywizm 
i cynizm; projekcja; wybuja a seksualno"&).

Ramy teoretyczne dla koncepcji sformu owanej przez 
grup# Adorno wyznacza y psychoanalityczne idee Freuda, 
co implikowa o uj#cie autorytaryzmu w kategoriach zja-
wiska maj$cego psychodynamiczn$ genez#. W ci$gu 
sze"&dziesi#ciu lat dziel$cych nas od pierwszego wyda-
nia The authoritarian personality pojawi o si# wiele prac 
zmierzaj$cych zarówno do zasadniczej rewizji teoretycz-
nego statusu samego poj#cia, jak i do udoskonalenia jego 
pomiaru. Wed ug Oesterreicha (2005) w zasadzie ka!d$ 
z nowych propozycji mo!na przyporz$dkowa& do jedne-
go z trzech kierunków poszukiwa': w pierwszym miesz-
cz$ si# próby redeÞ nicji pierwotnej koncepcji osobowo"ci 
autorytarnej (np. Rokeach, 1960; Altemeyer 1981); do 
drugiego zaliczy& mo!na próby zaw#!enia samego kon-
struktu do jednego, centralnego wymiaru, przy zacho-
waniu jego statusu jako cechy osobowo"ci (np. Eysenck, 
1954); natomiast trzeci charakteryzuje si# ca kowitym 
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odrzuceniem psychodynamicznej genezy osobowo"ci 
autorytarnej, po $czonym z koncentracj$ na samym zja-
wisku i jego behawioralnej ekspresji (np. Duckitt, 1989; 
Feldman, 2003).

Niczego nie ujmuj$c tak wybitnym badaczom, jak 
Rokeach, Eysenck czy Duckitt, mo!na chyba bez szcze-
gólnych kontrowersji wyrazi& pogl$d, !e obecnie na 
!ywy wci$! nurt bada' nad autorytaryzmem najwi#k-
szy wp yw maj$ idee sformu owane w pracach Roberta 
Altemeyera (1981, 1988, 1996). Wyznaczy y one kilka 
podstawowych kierunków reß eksji w tym obszarze ba-
da'. Altemeyer, traktuj$c nadal autorytaryzm jako wy-
miar struktury osobowo"ci, odrzuci  jednoznacznie psy-
choanalityczne wyja"nienia jego %róde , a w poszukiwa-
niu przyczyn autorytarnej agresji odwo a  si# do teorii 
spo ecznego uczenia si# Bandury (1977). Wed ug nowego 
podej"cia, autorytarna agresja ma najwi#ksz$ szans# bez-
po"redniej ekspresji, gdy pojawia si# paralelizm dwóch 
zjawisk: prze!ywanie negatywnych emocji (z o"&, poczu-
cie krzywdy, zazdro"&), generuj$ce sk onno"& do wrogich 
i agresywnych zachowa', oraz pewien system przekona' 
o "wiecie spo ecznym, który os abia moralne i spo ecz-
ne hamulce przed jej wyra!aniem. Ów system to wiara 
w „zagra!aj$cy "wiat”, ideologiczny l#k spo eczny, czyli 
permanentne przekonanie, !e porz$dek "wiata otaczaj$ce-
go jednostk# jest przez kogo" zagro!ony.

Rezultaty d ugoletnich bada' i analiz statystycznych 
sk oni y Altemeyera do wniosku, !e spo"ród trzech kom-
ponentów oryginalnego modelu Adorno, tylko trzy – ule-
g o"&, agresja i konwencjonalizm – wykazuj$ silne i sta-
bilne interkorelacje. W rezultacie skonstruowana przez 
niego skala mierzy "cis $ kowariancj# trzech kategorii 
postaw: (1) uleg o"& wobec ustanowionej i spo ecznie 
legitymizowanej w adzy; (2) agresj# w postaci intencjo-
nalnej ch#ci wyrz$dzenia innym krzywdy Þ zycznej lub 
psychicznej w imieniu tej!e w adzy; i (3) konwencjona-
lizm zachowa' spo ecznych, dotycz$cy norm i zwycza-
jów ustanowionych przez autorytety.

Dla wspó czesnej psychologii politycznej i jej codzien-
nej praktyki badawczej najwa!niejsze jest jednak, w jaki 
sposób Altemeyer zoperacjonalizowa  swój konstrukt. 
Szczególne kontrowersje budzi to, !e z biegiem lat zacz$  
on uto!samia& autorytaryzm z autorytaryzmem prawico-
wym (right-wing authoritarianism, RWA), traktuj$c go 
jako zjawisko charakterystyczne dla zwolenników pra-
wicowych ideologii. Cho& w pierwotnym zamy"le mia  
to by& politycznie indyferentny wymiar osobowo"ci, po-
dejmowane przez Altemeyera (por. 1996) próby pomiaru 
autorytaryzmu lewicowego (maj$cego de facto charakter 
lewicowo-rewolucyjny) zako'czy y si# niepowodze-
niem. Okaza o si# m.in., !e w"ród badanych nie mo!na 

wychwyci& osób osi$gaj$cych relatywnie wysokie wy-
niki na skali lewicowego autorytaryzmu oraz, co gorsza, 
!e wyniki na tej skali koreluj$ pozytywnie z autorytary-
zmem prawicowym.

Pomiar autorytaryzmu a prawicowy  wiatopogl!d

Po publikacji The authoritarian personality bardzo 
szybko pojawi y si# g osy krytykuj$ce sposób pomiaru 
autorytaryzmu. Za najwi#kszy mankament skali F uznano, 
i! zawiera ona niemal te same tre"ci, które charakteryzuj$ 
prawicowo-konserwatywn$ ideologi#. W krytyce celowa  
Rokeach (1960), dowodz$cy !e cz owiek mo!e popiera& 
demokratyczne w tre"ci przekonania, a jednocze"nie by& 
zamkni#ty w swoim sposobie my"lenia i nietolerancyjny 
dla wszystkich, którzy my"l$ inaczej. By  to punkt wyj-
"cia do bada' nad dogmatyzmem, deÞ niowanym jako 
wolny od ideologicznych tre"ci zbiór formalnych cech 
my"lenia cz owieka i struktury przekona' determinuj$cej 
przyjmowanie okre"lonych postaw politycznych.

W"ród krytyków zarzucaj$cych pomiarowi autorytary-
zmu nadmierne obci$!enie prawicow$ ideologi$ Rokeach 
by  najwa!niejszym reprezentantem stanowiska g osz$ce-
go, !e skala F mierzy wy $cznie autorytaryzm prawicowy 
(prawicowe formy nietolerancji) i hierarchiczne relacje 
spo eczne. Ten nurt krytyki nie podwa!a  jednak teore-
tycznego sensu konstruktu i nie negowa  jego potencja u. 
Po"ród badaczy, którzy posun#li si# znacznie dalej, na 
szczególn$ uwag# zas uguje Wilson i jego prace. Autor 
ten w praktyce zredukowa  autorytaryzm do szeroko ro-
zumianej ideologii konserwatywnej, uwa!aj$c, !e kon-
serwatyzm jest „ogólnym czynnikiem le!$cym u podstaw 
pe nego spektrum postaw spo ecznych” lub te! „wymia-
rem osobowo"ci, o którego istnieniu mo!na wnioskowa& 
z organizacji tych postaw” (Wilson, 1973, s. 4).

Skala prawicowego autorytaryzmu Altemeyera jest 
obecnie najpopularniejszym i ciesz$cym si# najwi#k-
szym uznaniem narz#dziem do pomiaru autorytaryzmu. 
Poniewa! jest powszechnie uwa!ana za zmodyÞ kowan$ 
i udoskonalon$ wersj# skali F, bardzo niepokoi fakt, !e te 
same zarzuty, które sformu owano wobec skali Adorno, 
mo!na w a"ciwie w sposób automatyczny postawi& ska-
li RWA. Zdaniem jednego z oponentów (Oesterreich, 
2005), trudno nie zauwa!y&, !e Altemeyer, cho& wniós  
do obszaru bada' nad autorytaryzmem precyzyjn$ i ra-
czej powszechnie akceptowan$ deÞ nicj# samego zja-
wiska (kowariancja trzech kategorii postaw: uleg o"ci, 
agresji i konwencjonalizmu), zaoferowa  do jego pomiaru 
narz#dzie mierz$ce konserwatywno-tradycjonalistycz-
n$ ideologi#, charakterystyczn$ dla radykalnej prawicy. 
Powtarzaj$ si# zatem te same zarzuty, a krytyków nadal 
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nie brakuje. Odwo am si# jedynie do opinii kilku z nich, 
jak si# wydaje najbardziej wp ywowych.

Od lat nale!y do nich Ray, który wielokrotnie kwestio-
nowa  zdolno"& skali RWA do przewidywania autorytar-
nych zachowa', przedstawiaj$c wiele dowodów na to, !e 
mierzy ona raczej konserwatyzm ni! autorytaryzm (Ray, 
1985). Krytyki nie szcz#dzi te! Feldman. W jednej ze 
swoich prac (1989) opisuje moralny tradycjonalizm i au-
torytaryzm – dwa odr#bne czynniki, które manifestuj$ si# 
w ideologii konserwatywnej. Wyniki jego bada' prowa-
dz$ do wniosku, !e buduj$c swoj$ skal#, Altemeyer doko-
na  agregacji tych wymiarów.

Podobne tezy znajdziemy w licznych pracach Duckitta. 
Na przyk ad w jednej z nich (Duckitt i Fisher, 2003), ko-
rzystaj$c z procedury s#dziów kompetentnych, dzieli on 
itemy RWA na dwie odr#bnie mierzone cz#"ci: „praw-
dziwy” autorytaryzm i konserwatyzm. W innym miejscu 
(Duckitt, Bizumic, Krauss i Heled, 2010) przedstawia ob-
szerne studium empiryczne, w którym dowodzi, !e RWA 
sk ada si# z trzech jako"ciowo odr#bnych komponentów: 
autorytaryzmu (agresja), konserwatyzmu (uleg o"&) i tra-
dycjonalizmu (konwencjonalizm).

Altemeyer nie pozostawa  oboj#tny na g osy krytyki. 
Konsekwentnie jednak broni  stanowiska, !e pomiar skal$ 
RWA nie jest to!samy z pomiarem konserwatyzmu (por. 
Altemeyer, 1988). Zgodzi  si# z pogl$dem, !e autoryta-
ryzm wi$!e si# "ci"le z konserwatyzmem, jego zdaniem 
jednak tylko prawicowy, a nie lewicowy (por. Altemeyer, 
1981). Wskazywa , !e ludzie autorytarni s$ prawicow-
cami, poniewa! popieraj$ tradycyjny  ad spo eczny i le-
gitymizuj$ce go autorytety. Istnienia lewicowego auto-
rytaryzmu nie uda o mu si# jednak dowie"&, nie wiemy 
wi#c, kim s$ domniemani autorytarni lewicowcy. Dla 
Altemeyera prawicowy autorytaryzm ma szczególne zna-
czenie polityczne, poniewa! buduje klimat poparcia dla 
represywnych dzia a' rz$du. Jest to „stan umys u, ch#& 
ujrzenia destrukcji demokratycznych instytucji” (1988, 
s. 3). Konserwatyzm uznaje za dyspozycj# do „ochrony 
status quo i utrzymywania stabilno"ci systemu spo ecz-
nego… blisk$ konwencjonalizmowi, czyli jednemu z ele-
mentów szerszego zbioru postaw u!ywanych przeze mnie 
do deÞ nicji autorytaryzmu” (1988, s. 8). A przecie!, jak 
twierdzi z naciskiem Altemeyer, spo eczno-po lityczne 
konsekwencje pokazywane przez skal# RWA s$ ca o"cio-
w$ implikacj$ wspó wyst#powania tych kilku postaw.

O chaosie terminologicznym panuj$cym w tej dziedzi-
nie niech "wiadczy nast#puj$cy fakt. W ksi$!ce Measures 

of political attitudes (Robinson, Shaver i Wrightsman, 
1999), znanej i cenionej publikacji b#d$cej czym" w ro-
dzaju kompendium wiedzy na temat pomiaru postaw poli-
tycznych, skala RWA zosta a umieszczona w"ród narz#dzi 

do pomiaru liberalizmu\ – konserwatyzmu. Autorka tego 
zabiegu stwierdza, !e autorytaryzm jest czym" na kszta t 
pomostu  $cz$cego dwa g ówne obszary bada' nauk po-
litycznych: toler ancj# polityczn$ i liberalizm – konserwa-
tyzm (Knight, 1999). Autorytaryzm móg by wi#c zosta& 
potraktowany jako miara politycznej tolerancji, ale ze 
wzgl#du na teoretyczn$ blisko"& do konserwatyzmu zo-
sta  uznany za jedn$ z jego miar.

Ogólnie rzecz bior$c, nale!y jednak zauwa!y&, !e po-
gl$dy takich badaczy, jak Ray, Feldman i Duckitt stano-
wi$ mniejszo"&. Dominuje raczej stanowisko, !e skala 
RWA jest silnym predyktorem wielu antydemokratycz-
nych i spo ecznie szkodliwych postaw, przekona', za-
chowa' itd. S abo"ci metodologiczne i inne w$tpliwo"ci 
z ni$ zwi$zane przes ania argument o u!yteczno"ci na-
rz#dzia, poparty wielko"ci$ uzyskiwanych wspó czynni-
ków i miar dopasowania. Bezdyskusyjnie, istniej$ca od 
trzydziestu lat (cho& sukcesywnie modyÞ kowana) skala 
RWA jest empirycznie bardzo efektywna i produktywna. 
Wobec trwaj$cych ju! bez ma a sze"&dziesi$t lat sporów 
(bez !adnych widoków na ich rozstrzygni#cie) o teore-
tyczny status poj#cia, jego deÞ nicj# i trafno"& pomiaru, 
nawet trudno si# dziwi&, !e argument ten wydaje si# de-
cyduj$cy.

Test u"yteczno ci narz#dzia. 

Analiza zwi!zków RWA z etnocentryzmem

RWA jest przez Altemeyera uznawany za cech# osobo-
wo"ci. Wielu badaczy uwa!a z kolei, !e jest to zbiór prze-
kona' o "wiecie spo ecznym (ideologia), którego oso-
bowo"ciowe %ród a tkwi$ w dyspozycji do spo ecznego 
konformizmu (np. Duckitt, 2001; Duckitt i Fisher, 2003). 
Z innej perspektywy teoretycznej RWA mo!e by& swego 
rodzaju konstruktem poznawczym po"rednicz$cym mi#-
dzy sfer$ umys owego poznania (np. style poznawcze, 
potrzeba domkni#cia poznawczego, wnioskowanie mo-
ralne) i przekonaniami o charakterze ideologicznym (np. 
Cornelis i Van Hiel, 2006; Crowson, Toma i Hestevold, 
2005). S$ i tacy, którzy, inaczej deÞ niuj$c autorytaryzm, 
odrzucaj$ skal# RWA jako nieadekwatn$ do pomiaru tego 
zjawiska (np. Feldman, 2003).

Wymienione stanowiska oznaczaj$ inne (w wi#kszo-
"ci dramatycznie inne) spojrzenie na status teoretyczny 
RWA. Taka wieloznaczno"& sama w sobie prowadzi do 
odmiennej interpretacji faktów empirycznych, ale nie de-
cyduje jeszcze o u!yteczno"ci b$d% braku u!yteczno"ci 
narz#dzia pomiaru. O tym przes$dza jego trafno"&. Je"li 
pominiemy wci$! nieznan$ odpowied% na k opotliwe py-
tanie, czym w istocie RWA ró!ni si# od zbioru postaw 
i przekona' typowych dla skrajnie prawicowej ideolo-
gii, skala RWA mo!e by& nadal u!ytecznym narz#dziem 
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badawczym. Nie mo!e nim jednak by&, gdyby okaza o 
si#, !e jest jedynie wska%nikiem prawicowo-konserwa-
tywnej ideologii. By oby to nie tylko sprzeczne ze sta-
nowiskiem Altemeyera, który oba te wymiary wyra%nie 
odró!nia , ale równie! z kanonami naukowego rozumo-
wania. Sk$d mieliby"my wówczas wiedzie&, czy wnioski, 
które wyci$gamy, stosuj$c skal# RWA, odnosz$ si# do au-
torytaryzmu, czy do prawicowego "wiatopogl$du?

Pierwszym kryterium u!yteczno"ci RWA jako odr#bnej 
kategorii psychologicznej (czyli niedaj$cej si# sprowa-
dzi& do prawicowej ideologii) powinno by& spe nienie 
nast#puj$cego postulatu: (1) autorytaryzm prawicowy nie 
powinien by& w ca o"ci (albo prawie w ca o"ci) wyja"nia-
ny przez prawicowy "wiatopogl$d. Oczywi"cie nie mo!e 
to by& kryterium wystarczaj$ce. Je"li zostanie spe nione, 
jego konsekwencj$ powinien by& kolejny postulat: (2) ta 
cz#"& RWA, której nie da si# zredukowa& do ideologii – 
nazwijmy j$ roboczo „czynnikiem nieideologicznym” 
– powinna wchodzi& samodzielnie w takie zwi$zki em-
piryczne, których nale!y oczekiwa& na podstawie teorii 
autorytaryzmu. Gdyby i ten postulat zosta  spe niony, 
resztki w$tpliwo"ci dotycz$cych u!yteczno"ci RWA po-
winna rozwia& pozytywna odpowied% na postulat ostatni: 
(3) w przypadku tych zwi$zków, które s$ fundamentalne 
dla teorii autorytaryzmu, efekt czynnika nieideologiczne-
go powinien by& co najmniej tak samo silny, jak efekt pra-
wicowej ideologii. S$dz#, !e aby sprawdzi&, jak powy!-
sze postulaty dzia aj$ w empirii, warto odwo a& si# do re-
lacji  $cz$cych autorytaryzm z etnocentryzmem. Termin 
ten, wprowadzony przez socjologa Williama G. Sumnera 
(1906), oznacza taki pogl$d na "wiat, wed ug którego 
w asna kultura jest punktem odniesienia do porówna' 
z innymi grupami i narodami. W swoim klasycznym stu-
dium nad etnocentryzmem LeVine i Campbell (1972) 
stwierdzaj$, !e istot$ tego zjawiska jest spostrzeganie 
w asnej grupy jako centrum "wiata spo ecznego (fawo-
ryzacja swoich) i punkt odniesienia do oceny wszystkich 
innych grup (defaworyzacja obcych). Do nieod $cznych 
form ekspresji etnocentrycznej wizji "wiata spo ecznego 
nale!$: 1) nacjonalizm – przekonanie o wy!szo"ci w as-
nej grupy etnicznej/narodowo"ciowej, po $czone z d$-
!eniem do jej dominacji nad innymi grupami; oraz 2) 
niech#& i wrogo"& wobec innych grup etnicznych/narodo-
wo"ciowych, przejawiaj$ce si# m.in. w postaci ksenofobii 
i uprzedze'.

Analiza zwi$zków mi#dzy autorytaryzmem i etnocen-
tryzmem jest jednym z fundamentów teorii sformu o-
wanej przez zespó  Adorno. W jego badaniach ró!nice 
w orientacjach politycznych mi#dzy osobami etno- i an-
tyetnocentrycznymi by y podstaw$ do sformu owania 
hipotezy, !e za gotowo"& do przyjmowania ideologii 

antydemokratycznych odpowiada osobowo"& autory-
tarna. W dziesi$tkach bada' pokazywano, !e osoby au-
torytarne s$ etnocentryczne, sk onne do dyskryminacji 
i wrogo"ci. W powszechnym przekonaniu badaczy cechy 
deÞ nicyjne autorytaryzmu implikuj$ sk onno"& do obro-
ny ustalonego porz$dku i agresj# wobec wszystkich jed-
nostek i grup, które faktycznie czy te! w domniemaniu 
mog yby ten porz$dek zburzy&. Mo!na uzna&, !e kon-
wencjonalizm zachowa', nacisk na przestrzeganie norm 
i szacunek dla autorytetów s$ to czynniki decyduj$ce 
o tym, !e autorytaryzm jest zjawiskiem warunkuj$cym 
tak$ form# przynale!no"ci do grupy etnicznej czy naro-
dowo"ciowej, która implikuje poczucie etnocentrycznej 
wy!szo"ci, presj# na zachowanie homogeniczno"ci i kul-
turowej odr#bno"ci oraz gotowo"& do wykluczania z gru-
powej wspólnoty wszystkich, którzy sw$ odmienno"ci$ 
mog$ jej zagra!a&.

O etnocentryzmie osób autorytarnych przekonany 
jest tak!e Altemeyer, okre"laj$c je jako „g #boko etno-
centryczne” (profound ethnocentric). W jednej ze swo-
ich ostatnich publikacji pisze: „Dla osób autorytarnych 
o wiele bardziej ni! dla innych ludzi naturalne jest spo-
strzeganie "wiata w kategoriach podzia u na swoich i ob-
cych. S$ tak bardzo etnocentryczni, !e wypowiadane 
przez nich stwierdzenie ‘Je"li nie jeste" z nami, to znaczy, 
!e jeste" przeciwko nam’ ani troch# nie dziwi. W silnie 
etnocentrycznym umy"le nie ma miejsca na stany po"red-
nie” (Altemeyer, 2006, s. 10).

Z tak$ wiedz$ mo!emy wróci& do przedstawionych 
wcze"niej postulatów, by nada& im konkretny, empirycz-
ny sens. Przyjmuj$c, !e spe niony jest postulat pierwszy, 
mówi$cy, !e (1) jaka" istotna cz#"& wariancji autoryta-
ryzmu prawicowego jest niezale!na od pogl$dów pra-
wicowych, (2) czynnik nieideologiczny, czyli to, czego 
w RWA nie da si# sprowadzi& do prawicowej ideologii, 
powinien wchodzi& w przewidywane przez teori# auto-
rytaryzmu, pozytywne zwi$zki z ró!nymi formami etno-
centryzmu, a (3) jego efekty powinny by& co najmniej tak 
samo silne, jak efekty prawicowej ideologii.

Metoda badawcza

W analizach wykorzystano dane z badania sonda!owe-
go przeprowadzonego metod$ bezpo"redniego wywiadu 
ankieterskiego z u!yciem kwestionariusza badawczego 
typu „papier i o ówek”. Badaniem obj#to 400 responden-
tów ze wszystkich regionów kraju1.

W"ród 400 respondentów znalaz o si# 52% kobiet 
i 48% m#!czyzn. By y to osoby w bardzo zró!nicowa-
nym wieku – 23% w przedziale 18–30 lat, 30% w prze-
dziale 31–45, 26,8% mi#dzy 46 a 60 lat i 20,3% powy!ej 
60. roku !ycia. Wykszta cenie podstawowe i ni!sze mia o 
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24,8%, zawodowe 25%, "rednie (ogólnokszta c$ce, za-
wodowe) i pomaturalne 34,4%, a wy!sze 15,8% wszyst-
kich badanych. Próba charakteryzowa a si# tak!e odpo-
wiednim zró!nicowaniem pod wzgl#dem wielko"ci miej-
scowo"ci zamieszkania – 37,8% respondentów mieszka o 
na wsi; 14,6% w miastach do 20 tys., 18,3% w miastach 
od 20 do 100 tys., a 29,3% w miastach powy!ej 100 tys. 
mieszka'ców. Procedura doboru respondentów mia a 
charakter losowo-kwotowy. Oznacza to, !e próba by a 
wyra%nie mniejsza ni! standardowe próby losowo-repre-
zentatywne, natomiast swoj$ struktur$ bardzo dobrze od-
zwierciedla a kompozycj# populacji doros ych Polaków 
pod wzgl#dem takich kryteriów, jak region zamieszkania, 
miejsce zamieszkania, p e&, wiek i wykszta cenie2.

Kwestionariusz zawiera  narz#dzia do pomiaru prawi-
cowego autorytaryzmu, wybranych wymiarów "wiatopo-
gl$dowo-ideologicznych i ró!nych form etnocentryzmu. 
Ich krótka charakterystyka znajduje si# poni!ej. Skala 
mierz$ca autorytaryzm w pe nym brzmieniu zosta a 
umieszczona w za $czniku.

Autorytaryzm prawicowy

Oryginalne narz#dzie Altemeyera w ró!nych okresach 
liczy o od 20 do 30 pozycji (Altemeyer, 1988, 1996, 2006). 
W badaniu zastosowano wersj# zawieraj$c$ 20 pozycji, 
wzorowan$ na tej, której u!ywa  w swoich badaniach 
Duckitt (2001; Duckitt i Fisher, 2003). Rzetelno"& we-
wn#trzna narz#dzia mierzona wspó  czynnikiem ! Cron-
bacha wynosi a 0,80.

Prawicowa ideologia

Lewicowo"& i prawicowo"& s$ tradycyjnie wi$zane 
z orientacj$ na dwa ró!ne systemy warto"ci. Pogl$dy 
lewicowe na plan pierwszy wysuwaj$ równo"& praw 
ekonomicznych, politycznych i spo ecznych, zniesienie 
przywilejów i bezpiecze'stwo socjalne obywateli. W po-
gl$dach prawicowych centraln$ rol# odgrywa przywi$-
zanie do warto"ci tradycyjnych (religia, naród, rodzina) 
oraz konserwatyzm, oznaczaj$cy ch#& zachowania status 

quo struktury spo eczno-ekonomicznej (por. Skar!y'ska, 
2005). Wielu autorów zauwa!a, !e przez lewicowo"& 
i prawicowo"& nie da si# opisa& dwóch biegunów jednego 
koherentnego ideologicznie wymiaru (np. Boski, 1993; 
Kitschelt, 1994; (ukowski, 1996). Bli!szy rzeczywisto-
"ci jest raczej model dwuwymiarowy, w którym wymiar 
pierwszy ma charakter klasowy (spo eczno-ekonomicz-
ny), a drugi to!samo"ciowy (etniczno-religijny). W tym 
kszta cie pokrywa si# on w du!ym stopniu z czteropolo-
w$ kombinacj$ dwóch kulturowych wymiarów warto"ci: 
hierarchiczno"ci – egalitaryzmu i indywidualizmu – ko-
lektywizmu (autonomii – zakorzenienia). Taki pogl$d 

zosta  przyj#ty i w tym opracowaniu. Do zbioru wska%ni-
ków ideologii prawicowej w $czono narz#dzie mierz$ce 
dwa odr#bne aspekty prawicowo"ci: "wiatopogl$dowy 
(to!samo"ciowy) i ekonomiczny.

Niezwykle istotnym komponentem prawicowej orien-
tacji jest konserwatyzm moralno-obyczajowy, cechuj$cy 
si# bardzo rygorystycznym podej"ciem do tradycyjnych 
wzorców zachowa'. Do opisu tej sfery przekona' pos u-
!y y wska%niki moralnego konserwatyzmu i moralnego 
tradycjonalizmu. Pierwszy z nich dotyczy preferencji 
moralnych przejawianych w szeroko rozumianym stylu 
!ycia. Wyra!a stosunek jednostki do wielu kwestii oby-
czajowych, silnie obci$!onych ocen$ moraln$ p yn$c$ 
zazwyczaj – cho& stwierdzenia umieszone w narz#dziu 
nie formu uj$ tego explicite – z przekona' religijnych 
(aborcja, konkubinaty, homoseksualizm, antykoncepcja, 
za!ywanie narkotyków, rodzina, tradycyjne role zwi$zane 
z p ci$, ma !e'stwa mieszane rasowo). Wska%nik moral-
nego tradycjonalizmu jest bardzo zbli!ony znaczeniowo. 
Skupia si# na standardach moralnych dotycz$cych kwe-
stii wolno"ci seksualnej, konkubinatów, rozwodów i os a-
bienia tradycyjnych wi#zi rodzinnych. Wyró!nia go du!y 
 adunek negatywnych s$dów oceniaj$cych, odnosz$cych 
si# do wp ywu wymienionych zjawisk na ogóln$ kondy-
cj# ca ego spo ecze'stwa.

Konstytutywnym sk adnikiem orientacji prawicowej 
jest religijno"&, po $czona z nakazem przestrzegania 
prawd wiary w !yciu codziennym. Uwzgl#dniaj$c ten 
fakt, do zmiennych „ideologicznych” w $czono wska%nik 
fundamentalizmu religijnego. Narz#dzie to nie koncen-
truje si# na znajomo"ci i aprobacie prawd wiary, nie jest 
te! bezpo"rednim wska%nikiem si y uczu& religijnych, 
intensywno"ci praktyk czy akceptacji doktryny moralnej 
promowanej przez konkretne wyznanie. W tym uj#ciu re-
ligijno"ci abstrahuje si# od tre"ci przekona'. Rdze' fun-
damentalizmu religijnego stanowi przekonanie, !e w asna 
religia jest jedynie s uszn$ prawd$ o "wiecie, a skrupu-
latne przestrzeganie jej zasad stanowi warunek zbawie-
nia. U fundamentalistów postrzeganie "wiata spo eczne-
go ma szczególny charakter – religia staje si# g ównym 
kryterium jego opisu i porz$dkowania. Konstrukt ten jest 
w zasadzie to!samy z dogmatyzmem religijnym, wymia-
rem, który Wilson (1973) uznawa  za jeden z siedmiu 
markerów „idealnego konserwatyzmu” (tzw. skala C). 
Altemeyer i Hunsberger (2005) przedstawiaj$ wiele do-
wodów na to, !e fundamentalizm religijny jest bardzo sil-
nym korelatem prawicowego autorytaryzmu.

Do zestawu wska%ników relewantnych dla prawico-
wego "wiatopogl$du w $czono te! pomiar klasycznego 
konserwatyzmu, doktryny Þ lozoÞ cznej uznawanej za 
sui generis prekursork# orientacji prawicowej. Zgodnie 
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z teoretycznymi za o!eniami jest to konstrukt szerszy, 
bardziej abstrakcyjny ni! narz#dzia maj$ce mierzy& 
osobowo"& czy postawy polityczne. W kanonie my"li 
konserwatywnej zawartej w dzie ach najwa!niejszych 
przedstawicieli tego nurtu (np. Edmund Burke) central-
ne miejsce zajmuje teza, !e wszelkie zmiany spo eczne 
s$ niebezpieczne i zazwyczaj destruktywne. Oznacza to 
konieczno"& obrony istniej$cego porz$dku spo eczno-
-ekonomicznego oraz zachowywania i umacniania trady-
cyjnych warto"ci.

Poni!ej znajduj$ si# szczegó owe opisy wymienionych 
narz#dzi, uwzgl#dniaj$ce informacje o ich d ugo"ci, para-
metrach psychometrycznych i zawarto"ci tre"ciowej.

Prawicowo"# "wiatopogl$dowa i ekonomiczna. Narz#-
dzie autorstwa Wojciszke zbudowane jest z dwóch pod-
skal (ka!da wska%nikowana przez 10 pozycji). Podskale, 
"wiatopogl$dowa i ekonomiczna, osi$gn# y odpowied-
nio rzetelno"& ! = 0,82 i 0,75. Przyk adowe pozycje dla 
podskali "wiatopogl$dowej: „Warto"ci chrze"cija'skie 
powinny by& w Polsce szczególnie chronione”, „Polska 
powinna by& przede wszystkim dla Polaków”, „(ycie 
pocz#te powinno podlega& bezwzgl#dnej ochronie praw-
nej”; dla podskali ekonomicznej: „Najbogatsi p ac$ 
obecnie zbyt wysokie podatki”, „Du!e ró!nice w docho-
dach s$ niezb#dne do zapewnienia w Polsce dobrobytu”, 
„Gospodarka powinna by& centralnie planowana przez 
pa'stwo” (odwrotne kodowanie).

Konserwatyzm klasyczny. Wykorzystano 9-itemow$ 
ska l# autorstwa McClosky’ego (1958). Jej rzetelno"& we-
wn#trzna wynios a ! = 0,72. Przyk adowe pozycje: „Je"li 
zaczynamy bardzo zmienia& to, co ju! istnieje, przewa!-
nie b#dzie to potem dzia a o gorzej”, „Powinni"my sza-
nowa& prac# naszych przodków i nie uwa!a&, !e wiemy 
wszystko lepiej ni! oni”, „Lepiej jest trzyma& si# tego, co 
si# ma, ni! próbowa& nowych rzeczy, o których nie ma 
si# poj#cia”.

Konserwatyzm moralny. Skala opracowana przez 
Walda, Owena i Hilla (1988). Jest zbudowana z 10 po-
zycji, których wewn#trzne skorelowanie daje rzetelno"& 
! = 0,77. Przyk ady: „Lokalne w adze powinny mie& mo!-
liwo"& zakazu rozpowszechniania ksi$!ek lub Þ lmów, 
które ich zdaniem s$ szkodliwe spo ecznie”, „Kobiety s$ 
najszcz#"liwsze, kiedy zajmuj$ si# domem i wychowa-
niem dzieci”, „Posiadanie do prywatnego u!ytku marihu-
any powinno by& prawnie zakazane”.

Moralny tradycjonalizm. Skala autorstwa Conovera 
i Feldmana (1981), sk adaj$ca si# z 8 pozycji. W badanej 

próbie uzyska a rzetelno"& ! = 0,82. Przyk ady: „W dzi-
siejszych czasach mamy zbyt wiele swobody i luzu 
w sferze seksu i innych spraw obyczajowych”, „Zmiany 
obyczajowe, takie jak rozwody, konkubinaty czy zwi$zki 
homoseksualne, to oznaki coraz wi#kszego upadku mo-
ralno"ci”, „)wiat si# ca y czas zmienia, a my powinni"my 
dostosowywa& do tych zmian nasze spojrzenie na zacho-
wania moralne”.

Fundamentalizm religijny. Skala opracowana przez 
Altemeyera i Hunsbergera (2005), sk ada si# z 12 pozy-
cji. W badaniu osi$gn# a rzetelno"& wewn#trzn$ ! = 0,90. 
Przyk ady: „Ludzko"& otrzyma a od Boga ca kowity, nie-
zawodny przewodnik do szcz#"cia i zbawienia, którego 
nale!y si# bezwzgl#dnie trzyma&”, „)wi#te pisma mog$ 
zawiera& pewne prawdy uniwersalne, ale nie powinno si# 
ich przyjmowa& dos ownie, od pocz$tku do ko'ca jako 
prawdy ca kowite” (odwrotne kodowanie), „Tylko wia-
ra w jedyn$, prawdziw$ religi# umo!liwia prowadzenie 
najlepszego, najbardziej warto"ciowego, wype nionego 
sensem !ycia”.

Etnocentryzm

Nacjonalizm. U!yto sk adaj$cej si# z 8 pozycji skali 
autorstwa Skar!y'skiej (2005). Rzetelno"& wewn#trzna 
tej skali w badanej próbie wynosi a ! = 0,89. Przyk ady: 
„Wol# by& Polakiem ni! obywatelem jakiegokolwiek in-
nego kraju na "wiecie”, „Ogólnie rzecz bior$c, Polska jest 
lepszym krajem ni! wi#kszo"& innych krajów”, „)wiat 
by by lepszy, gdyby ludzie z innych krajów byli podobni 
do Polaków”.

Ksenofobia. Jest to wska%nik zgeneralizowanej niech#ci 
do obcych (4 pozycje), zaczerpni#ty z bada' International 
Social Survey Programme (Cichomski i in., 2002), w ko-
lejnych badaniach poszerzony do 10 pozycji (Radkiewicz, 
2009). W tej próbie miara uzyska a rzetelno"& ! = 0,82. 
Przyk ady: „Cudzoziemcy przyczyniaj$ si# do zwi#ksze-
nia przest#pczo"ci”, „Cudzoziemcy s$ przewa!nie nieufni 
i wrogo nastawieni do Polaków”, „Cudzoziemcy czyni$ 
Polsk# bardziej otwart$ na inne kultury i obyczaje” (od-
wrotne kodowanie).

Uprzedzenia narodowo"ciowe. Do pomiaru uprzedze' 
u!yto powszechnie stosowanej skali Bogardusa (1933). 
Respondentom zadawano cztery pytania dotycz$ce, ko-
lejno, osób pochodzenia niemieckiego, rosyjskiego, wiet-
namskiego i !ydowskiego. Pytano ich, czy osoby tego 
pochodzenia „ciesz$ si# ich sympati$”, czy „nie mieliby 
nic przeciwko temu, !eby kto" z ich rodziny zawar  ma -
!e'stwo z tak$ osob$”, czy „maj$ pe ne zaufanie do tych 
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osób” oraz czy „nie mieliby nic przeciwko temu, !eby 
taka osoba by a ich s$siadem”. Ogólna skala uprzedze' 
zosta a utworzona po u"rednieniu odpowiedzi dla wszyst-
kich czterech nacji.

Wyniki analiz

W tej cz#"ci opracowania zamierzam sprawdzi&, na ile 
trzy postulaty, które wysun$ em wobec skali RWA, przy-
staj$ do faktów empirycznych. Przedstawione analizy 
b#d$ dotyczy y kolejno: 1) wewn#trznej struktury zwi$z-
ków  $cz$cych zmienne wybrane do operacjonalizacji ide-
ologii prawicowej; 2) podzia u wariancji RWA na t# cz#"&, 
która jest wyja"niana przez ideologi# prawicow$ i t#, która 
nie jest z ni$ zwi$zana; oraz 3) porównania zwi$zków et-
nocentryzmu i prawicowego autorytaryzmu w dwóch wa-
riantach – dla pe nej skali RWA i z jej podzia em na sk a-
dowe: ideologi# prawicow$ i czynnik nieideologiczny.

Struktura zwi!zków 

pomi#dzy wska$nikami prawicowej ideologii

W Tabeli 1 przedstawiono macierz interkorelacji 
zmien nych „"wiatopogl$dowych”. Warto"ci i znaki nie-
mal wszystkich wspó czynników pokazuj$, !e uda o si# 
zrealizowa& podstawowy zamiar badawczy, polegaj$cy 
na zgromadzeniu obok siebie i empirycznym pomiarze 
takich wymiarów ideologicznych, które w sposób wy-
starczaj$co szeroki opisuj$ prawicowy "wiatopogl$d. 
Jedynym, ale bardzo wyra%nym rysem na tym kohe-
rentnym obrazie interkorelacji s$ ujemne (wszystkie, 
bez wyj$tku) korelacje miary prawicowo"ci ekonomicz-
nej. Zjawisko to jest jednak tylko pozornie zaskakuj$ce. 
Niejednokrotnie wskazywano bowiem, !e w polskiej 
rzeczywisto"ci spo eczno-politycznej dwa fundamentalne 
sk adniki prawicowo"ci – "wiatopogl$dowy i ekonomicz-
ny – nie musz$ by& pozytywnie skorelowane (por. Boski, 
1993; Van Hiel, Duriez i Kossowska, 2006; (ukowski, 

1996), a nawet – o czym przekonuj$ wyniki umieszczone 
w Tabeli 1 – mog$ sta& ze sob$ w wyra%nej sprzeczno"ci 
(r = –0,43; p < 0,01).

O tym, !e wszystkie wzi#te tu pod uwag# wymiary ide-
ologiczne mog$ by& potencjalnie relewantnymi predyka-
torami autorytaryzmu prawicowego, "wiadczy ich skore-
lowanie z miar$ RWA – od r = 0,34 dla konserwatyzmu 
klasycznego do r = 0,69 dla konserwatyzmu moralnego. 
Jako"ciowy wyj$tek, wynikaj$cy z kierunku zale!no"ci, 
stanowi korelacja autorytaryzmu i prawicowo"ci ekono-
micznej. Pokazuje ona, !e o ile wysokiemu poziomowi 
RWA bardzo silnie sprzyjaj$ kluczowe aspekty "wiatopo-
gl$du prawicowego, o tyle w wymiarze przekona' ekono-
micznych prawicowy autorytaryzm idzie w parze z lewi-
cowo"ci$ (r = –0,37; p < 0,01).

Analiza interkorelacji w Tabeli 1 nie odpowiada jed-
nak na dwa istotne pytania. Po pierwsze, nie wiemy, czy 
sze"& u!ytych tu zmiennych obserwowalnych mo!emy 
potraktowa& jako empiryczne wska%niki jednorodnego, 
nadrz#dnego wymiaru. Po drugie, w zale!no"ci od tego, 
czy mamy do czynienia z jednym, czy z wi#ksz$ liczb$ 
takich „superwymiarów”, pojawia si# pytanie o ich tre-
"ciow$ interpretacj#. Czym s$ te zmienne latentne?

Na pytanie o ukryt$ struktur# badanego zjawiska od-
powiadaj$ wyniki eksploracyjnej analizy czynnikowej 
(Tabela 2). Analiza ta, przeprowadzona metod$ g ównych 
osi czynnikowych, wykaza a obecno"& dwóch czynników, 
z których dla nas najbardziej interesuj$cy jest pierwszy, 
wyja"niaj$cy 46,5% ca kowitej wariancji zmiennych ob-
serwowalnych. Zauwa!amy, !e po wyodr#bnieniu czyn-
ników wszystkie zmienne uzyskuj$ wysokie albo bardzo 
wysokie  adunki na czynniku pierwszym (w przypadku 
prawicowo"ci ekonomicznej jest to  adunek ujemny). 
Potwierdza to wcze"niejsze spostrze!enie (por. Tabela 1), 
!e posiadaj$ one, bez wyj$tku, bardzo poka%ny kompo-
nent wariancji wspólnej. *ród em tej wariancji jest znacz-
nie szerszy, nadrz#dny wzgl#dem nich czynnik latentny.

Tabela 1. 

Macierz interkorelacji

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Konserwatyzm klasyczny(1)

Konserwatyzm moralny (2) –0,25**

Moralny tradycjonalizm (3) –0,27** –0,66**

Fundamentalizm religijny (4) –0,26** –0,60** –0,50**

Prawicowo"& "wiatopogl$dowa (5) –0,35** –0,65** –0,55** –0,60**

Prawicowo"& ekonomiczna (6) –-0,45** –0,20** –0,27** –0,29** –0,43**

Autorytaryzm – RWA –0,34** –0,69** –0,64** –0,56** –0,65** –0,37**

** p + 0,01
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Po wyodr#bnieniu dwuczynnikowej struktury cztery 
z sze"ciu wska%ników zdecydowanie silniej  aduj$ czyn-
nik pierwszy, natomiast dwa (konserwatyzm klasyczny 
i prawicowo"& ekonomiczna) zachowuj$ si# w sposób 
ambiwalentny – maj$ wysokie  adunki zarówno na pierw-
szym, jak i na drugim czynniku. Niestety, w oparciu o taki 
wzorzec wyników zrozumienie sensu drugiego czynnika 
nie jest mo!liwe (wyja"nia on 11,2% wariancji ca kowi-
tej). Zgodnie z logik$ analizy czynnikowej, jego psycho-
logiczn$ interpretacj# powinno u atwi& dokonanie rotacji, 
czyli takiego przesuni#cia osi czynników wzgl#dem ich 
pocz$tkowego po o!enia, które upraszcza struktur# czyn-
nikow$. Rotacja wykonana metod$ varimax (procedura 
minimalizuj$ca liczb# zmiennych maj$cych wysokie  a-
dunki na kilku czynnikach) przynajmniej cz#"ciowo spe -
ni a swój cel. W jej efekcie wyra%nej krystalizacji uleg a 
zawarto"& czynnika pierwszego, w którym szczególnie 
silny udzia  ma konserwatyzm moralny, pozostaj$cy 

w bardzo "cis ej kowariancji z prawicowo"ci$ "wiatopo-
gl$dow$, moralnym tradycjonalizmem i fundamentali-
zmem religijnym (czynnik ten po rotacji wyja"nia 37,6% 
wariancji ca kowitej). Taka konÞ guracja zmiennych jest, 
z jednej strony, bardzo bliska istoty tego, co zosta o tu 
uznane za rdze' prawicowej ideologii; z drugiej strony 
pokazuje brak tre"ciowej koherencji pomi#dzy t$ ideolo-
gi$ a konserwatyzmem klasycznym i prawicow$ wizj$ 
ekonomii. Dwa ostatnie wymiary (z dominuj$c$ rol$ pra-
wicowo"ci ekonomicznej) s$ z kolei g ównymi kompo-
nentami czynnika drugiego (po rotacji wyja"nia on 20,1% 
wariancji ca kowitej). Jego jednoznaczna interpretacja 
wydaje si# do"& trudna, ale na obecnym etapie nie jest 
konieczna.

Ile jest prawicowej ideologii 

w prawicowym autorytaryzmie?

Celem analiz przedstawionych w tym paragraÞ e jest 
odpowied% na pytanie, do jakiego stopnia zmienno"& 
prawicowego autorytaryzmu mo!na wyja"ni& oddzia y-
waniem czynników konstytuuj$cych prawicowy "wiato-
pogl$d. Zgodnie z planem analitycznym opisanym w po-
staci trzech postulatów, pozwoli to wydzieli& z wariancji 
ca kowitej RWA t# jej cz#"&, któr$ stanowi prawicowa 
ideologia (Postulat 1).

Tabela 3 przedstawia regresj# skali RWA na sze"& 
wska%ników prawicowej ideologii. Widoczne s$ trzy sta-
tystycznie istotne, dodatnie efekty. Zdecydowanie najsil-
niejszy jest niezale!ny efekt moralnego konserwatyzmu, 
drugi w kolejno"ci efekt moralnego tradycjonalizmu, 
a trzeci prawicowo"ci "wiatopogl$dowej. Te trzy pre-
dyktory wyja"niaj$  $cznie 60% wariancji RWA. Mimo 
wyra%nych zwi$zków z RWA, konserwatyzm klasyczny, 
fundamentalizm religijny i prawicowo"& ekonomiczna, 
przy kontroli pozosta ych predyktorów, nie wnosz$ do 
jego wariancji istotnego statystycznie wk adu.

Tabela 2. 

Analiza czynnikowa: macierze  adunków czynnikowych

,adunki 
po wyodr#bnieniu

,adunki 
po rotacji

(1) (2) (1) (2)

Konserwatyzm moralny –0,82 –0,35 0,89 –

Prawicowo"& 
"wiatopogl$dowa –0,81 – 0,69 –0,42

Moralny tradycjonalizm –0,71 – 0,70 –

Fundamentalizm religijny –0,70 – 0,66 –0,26

Konserwatyzm klasyczny –0,45  –0,34 – –0,51

Prawicowo"& 
ekonomiczna  –0,52 –0,62 –  –0,80

Uwaga: w tabeli pokazano tylko te  adunki czynnikowe, których war-
to"& przekracza 0,25

Tabela 3. 

Zmienne „"wiatopogl$dowe” jako predyktory RWA w analizie regresji

Predyktory B(S.E.) % t(385) &2

Konserwatyzm klasyczny –0,04 (0,03) –0,05 –1,2** 0,004

Konserwatyzm moralny –0,29 (0,04) –0,33 –6,6** 0,103

Moralny tradycjonalizm –0,21 (0,04) –0,24 –5,3** 0,070

Fundamentalizm religijny –0,03 (0,02) –0,09 –2,0** 0,010

Prawicowo"& "wiatopogl$dowa –0,14 (0,04) –0,18 –3,7** 0,036

Prawicowo"& ekonomiczna –0,10 (0,03) –0,10 –2,5** 0,015

R 2 = 0,609; R 2skoryg = 0,603; F(6, 385) = 98,5**; ** p + 0,01
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Interkorelacje przedstawione w Tabeli 1 pokazuj$, !e 
trzy statystycznie istotne predyktory tworz$ce model re-
gresji w Tabeli 3 charakteryzuj$ si# bardzo silnym we-
wn#trznym skorelowaniem. Ze wzgl#du na tak du!e zaso-
by zmienno"ci wspólnej mo!na by oczekiwa& wyst$pienia 
tzw. efektu wspó liniowo"ci (nadmiernego skorelowania 
predyktorów), którego cz#stymi skutkami bywaj$ niesta-
bilno"& wspó czynników regresji i b #dne oszacowanie 
si y efektu. Tabela 4 przedstawia wyniki tej samej analizy 
regresji, z t$ ró!nic$, !e wykonano j$ metod$ krokow$ 
(procedura polegaj$ca na w $czaniu, w kolejno"ci opartej 
na sile skorelowania predyktora i zmiennej zale!nej, tylko 
tych efektów, które s$ istotne statystycznie).

Regresja krokowa przynosi dwie korzy"ci. Po pierw-
sze, umo!liwia lepszy wgl$d we wzajemne zale!no"ci 
pomi#dzy predyktorami. Widzimy wi#c, !e jako pierwszy 
do równania wchodzi konserwatyzm moralny, daj$c ju! 
na wst#pie R 2 = 0,48. Niezale!ny wk ad kolejnych dwóch 
predyktorów, pomimo silnych interkorelacji, jest te! zna-
cz$cy – w $czenie prawicowo"ci "wiatopogl$dowej przy-
nosi wzrost R 2 o 7%, a domykaj$cy ten zestaw moralny 
tradycjonalizm, przy kontroli dwóch poprzednich efek-
tów, zwi#ksza R 2 o kolejne 4%. Ostatecznie otrzymuje-
my model wyja"niaj$cy 59% wariancji RWA. Wielko"& 
wchodz$cych do niego niezale!nych efektów jest zbli!o-
na (por. %-ty po Kroku 3), co oznacza, !e ka!dy z nich 
reprezentuje istotny komponent ideologii zwi$zanej 
z prawicowym autorytaryzmem. Takie spostrze!enie nie 
stoi w sprzeczno"ci z innym, ka!$cym podkre"li& niespo-
tykanie wr#cz silny efekt moralnego konserwatyzmu po 
pierwszym kroku analizy – predyktor ten, sam, bez !ad-
nego wsparcia, wyja"nia niemal po ow# wariancji RWA.

Reasumuj$c, uda o si# do tego momentu wyodr#bni& 
bardzo silny i wewn#trznie spójny, skumulowany efekt 
prawicowej ideologii zwi$zanej z RWA. Zawiera on 

charakterystyczne dla prawicowego "wiatopogl$du ele-
menty to!samo"ci narodowo-religijnej, po $czone z przy-
wi$zaniem do tradycji i konserwatyzmem w sferze moral-
no-obyczajowej. Ze wzgl#du na wspomniany wcze"niej 
dualizm terminu prawicowo"& (wymiar to!samo"ciowy 
i ekonomiczny), wydaje si#, !e – dla uwypuklenia jego 
"wiatopogl$dowego charakteru – efekt ten mo!na nazwa& 
ideologi$ konserwatywno-tradycjonalistyczn$. Wyja"nia 
on oko o 60% wariancji prawicowego autorytaryzmu, co 
– zgodnie z przyj#t$ tu logik$ post#powania – pozwala 
pozosta e 40% zmienno"ci uzna& za  $czny efekt czynni-
ków nieideologicznych, le!$cych poza testowanym mo-
delem.

Model regresji liniowej zak ada mo!liwo"& podzia u 
ca kowitej wariancji zmiennej zale!nej na dwie addytyw-
ne cz#"ci sk adowe: regresj# (cz#"& wariancji ca kowitej 
wyja"niana przez model) i reszt# (wariancja niewyja-
"niona przez model). W popularnych pakietach staty-
stycznych, takich jak SPSS, obydwa efekty mo!na bez 
problemu uj$& ilo"ciowo, zapisuj$c je w postaci dwóch 
zmiennych: warto"ci przewidywanych i reszt regresji. 
W tym wypadku pierwsza z nowo utworzonych zmien-
nych reprezentowa& b#dzie „ideologi#” (regresja), a dru-
ga czynniki pozaideologiczne (reszta).

Wydawa o si# znacznie lepszym rozwi$zaniem, aby 
zmienn$ opisuj$c$ skumulowany efekt ideologii utwo-
rzy& w oparciu o model zawieraj$cy jedynie predyktory, 
które maj$ istotny statystycznie wk ad w przewidywane 
wyniki. Dlatego w kolejnych analizach pos ugiwa& si# 
b#d# nowo powsta ymi zmiennymi oszacowanymi przez 
model regresji krokowej (to druga ze wspomnianych ko-
rzy"ci p yn$cych z u!ycia tej metody). Konserwatyzm-
-tradycjonalizm (warto"ci przewidywane) i czynnik 
nie ideologiczny (reszty) s$, co oczywiste, ca kowicie 
niezale!ne. Natomiast korelacje obu tych wymiarów ze 
skal$ RWA wynosz$, odpowiednio, r = 0,77 i r = 0,64 
(p < 0,01).

Zanim przejd# do ostatniej cz#"ci analiz, bardzo wa!na 
uwaga. Zastosowana powy!ej operacja separowania war-
to"ci przewidywanych i reszt odbiega od tradycyjnego 
zastosowania analizy regresji. Dzi#ki temu mog em jed-
nak, w sposób, który wydaje mi si# najbardziej elegancki 
i prosty jednocze"nie, skwantyÞ kowa& w postaci dwóch 
zmiennych addytywne elementy sk adowe RWA: ideolo-
giczny (warto"ci przewidywane), czyli t# cz#"& warian-
cji RWA, która jest w ca o"ci wyja"niana przez zmienne 
zwi$zane z prawicowym "wiatopogl$dem, i nieideolo-
giczny (reszta regresji), zawieraj$cy wariancj# RWA wol-
n$ od prawicowej ideologii. Zabieg ten nie ma nic wspól-
nego z formu owaniem hipotez na temat kierunku zwi$z-
ków mi#dzy predyktorami i zmienn$ zale!n$. Równie! 

Tabela 4. 

Zmienne „"wiatopogl$dowe” jako predyktory RWA w anali-
zie regresji krokowej

Predyktory Krok 1 Krok 2 Krok 3

% &2

Konserwatyzm moralny 0,69** 0,47** 0,33** 0,107

Prawicowo"& 
"wiatopogl$dowa – 0,34** 0,28** 0,098

Moralny tradycjonalizm – – 0,27** 0,086

 R 2 0,482  0,550 0,588

 R 2 skorygowane 0,480 0,548 0,586

** p + 0,01
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samo poj#cie predykcji nie implikuje przyczynowo"ci. 
Kierunkowe hipotezy na temat relacji przyczynowych 
w trójk$cie RWA – prawicowa ideologia – etnocentryzm 
pojawi$ si# w nast#pnej cz#"ci analiz.

Prawicowy autorytaryzm i prawicowa ideologia 

jako predyktory etnocentryzmu

Na podstawie wyników przedstawionych w poprzed-
nim paragraÞ e mo!na przyj$&, !e skala RWA, cho& 
z ogromnym trudem, spe nia jednak Postulat 1, tj. nie 
mierzy wy $cznie prawicowej ideologii. Ostatni$ cz#"& 
analiz po"wi#c# odpowiedzi na pytanie, czy spe nia 
te! Postulaty 2 i 3. Pos u!y mi do tego test empiryczny 
zwi$zków zachodz$cych pomi#dzy skal$ RWA i trzema 
wymiarami etnocentryzmu: nacjonalizmem, ksenofobi$ 
i uprzedzeniami narodowo"ciowymi.

Sk adowe etnocentryzmu  $cz$ wyraziste pozytyw-
ne interkorelacje oraz zgodne z oczekiwaniami zwi$zki 
z prawicowym autorytaryzmem. Uprzedzenia koreluj$ 
silnie zarówno z ksenofobi$ (r = 0,46), jak i z nacjona-
lizmem (r = 0,37); nieco s abszy jest natomiast zwi$zek 
nacjonalizmu i ksenofobii (r = 0,26; wszystkie wspó -
czynniki istotne statystycznie na poziomie p < 0,01). 
Korelacje RWA z miarami nacjonalizmu, ksenofobii 
i uprzedze' wynosz$, odpowiednio 0,51, 0,25 i 0,22 
(wszystkie wspó czynniki istotne na poziomie p < 0,01).

Tabela 5 zawiera analiz# regresji dla trzech zmiennych 
zale!nych: nacjonalizmu, ksenofobii i uprzedze' narodo-
wo"ciowych. Dla ka!dej z tych zmiennych przedstawiono 
porównanie dopasowania modelu (R2) w sytuacji, kiedy 
(1) predyktorem jest skala RWA i (2) w uj#ciu alternatyw-
nym, kiedy zamiast RWA jako predyktory umieszczam 
w modelu jego dwie nieskorelowane ze sob$ sk adowe: 
konserwatyzm-tradycjonalizm (warto"ci przewidywa-
ne z regresji RWA) i czynnik nieideologiczny (reszty 

z regresji RWA). S$ to zmienne obliczone wcze"niej za 
pomoc$ analizy regresji krokowej (por. Tabela 4).

Który model, globalnego RWA (1) czy dwóch sk ado-
wych RWA (2), lepiej wyja"nia postawy etnocentryczne? 
Okazuje si#, !e we wszystkich przypadkach ten drugi. Dla 
nacjonalizmu podzia  RWA na dwie sk adowe zwi#ksza 
dobro& dopasowania o niemal 1/3 (z 0,26 do 0,33); dla 
ksenofobii i uprzedze' narodowo"ciowych wzrost R 2 jest 
mniej wi#cej 2,5-krotny (odpowiednio, z 0,06 do 0,15 
i z 0,05 do 0,13). Co wi#cej, w modelu dwóch sk ado-
wych czynnik nieideologiczny wykazuje s aby pozytyw-
ny zwi$zek jedynie z nacjonalizmem (% = 0,14), natomiast 
komponent ideologiczny jest we wszystkich trzech po-
równaniach predyktorem wyra%nie silniejszym ni! RWA 
(% = 0,56 i 0,51 – nacjonalizm; % = 0,37 i 0,25 – ksenofo-
bia; % = 0,35 i 0,22 – uprzedzenia)3.

Przekonany, !e dla wykazania u!yteczno"ci skali RWA 
nie jest to konieczne, do tej chwili powstrzymywa em si# 
z wprowadzaniem hipotez przyczynowych dotycz$cych 
wzajemnych relacji  $cz$cych RWA i prawicowo-konser-
watywn$ ideologi#. Twierdzi em jedynie, !e na poziomie 
pomiaru RWA zawiera w sobie bardzo silny  adunek tre-
"ci konserwatywno-tradycjonalistycznych. Wyniki przed-
stawione w Tabeli 5 tworz$ jednak swoisty „kontekst 
odkrycia”, z którego jednoznacznie wynika, !e konserwa-
tyzm-tradycjonalizm mo!na potraktowa& jako kluczowy 
wymiar po"rednicz$cy w efektach przyczynowych mi#-
dzy RWA i postawami etnocentrycznymi. Kieruj$c si# 
tak$ robocz$ hipotez$, przeprowadzi em testy efektów 
mediacyjnych.

Trójk$t mediacyjny na Rysunku 1 pokazuje, do jakie-
go stopnia efekt RWA mo!e by& zapo"redniczony przez 
prawicowy "wiatopogl$d. Konserwatyzm-tradycjonalizm 
zosta  tu zoperacjonalizowany jako empirycznie odr#b-
ny wymiar – jest to wynik czynnikowy z tych samych 

Tabela 5. 

Prawicowy autorytaryzm i jego sk adowe jako alternatywne zestawy predyktorów etnocentryzmu

Nacjonalizm Ksenofobia Uprzedzenia

Predyktory % &2 % &2 % &2

(1)

 Autorytaryzm-RWA 0,51**  - –0,25** – –0,22** –

 R 2 0,26 0,06 0,05

(2)

Konserwatyzm-tradycjonalizm 0,56** 0,317 –0,37** 0,014 –0,35** 0,125

Czynnik nieideologiczny 0,14**  0,029 –0,05** 0,003 –0,07** 0,006

 R 2 0,33 0,15 0,13

** p + 0,01



ILE JEST AUTORYTARYZMU W PRAWICOWYM AUTORYTARYZMIE?…      107 

zmiennych, które wcze"niej utworzy y czynnik ideolo-
giczny (punkt 2 analiz). Analiza czynnikowa ujawni a 
jeden czynnik wi$!$cy 75% wariancji zmiennych obser-
wowalnych. ,adunki czynnikowe poszczególnych zmien-
nych wynosi y kolejno: 0,89 (konserwatyzm moralny), 
0,85 (moralny tradycjonalizm) i 0,84 (prawicowo"& "wia-
topogl$dowa).

)ledz$c wspó czynniki r i %, odpowiadaj$ce kolejnym 
wymiarom etnocentryzmu, zauwa!amy, !e we wszystkich 
trzech przypadkach mo!na mówi& o pe nej albo przynaj-
mniej cz#"ciowej mediacji. Dla nacjonalizmu efekt RWA, 
wynosz$cy pocz$tkowo 0,52, przy kontroli K-T spada do 
0,21, ale nadal jest obecny; dla ksenofobii z 0,25 zanika 
ca kowicie do wielko"ci –0,08; dla uprzedze' etnicznych 
równie! zanika, spadaj$c z 0,23 do –0,11. Domniemane 
efekty mediacyjne spe niaj$ tym samym tzw. kryteria 
nieformalne. Formalnym kryterium wykazania mediacji 
jest istotno"& statystyczna efektu. Najcz#"ciej stosowany 
w tym celu test Sobela pokazuje, !e warunek ten zosta  
spe niony (warto"& statystyki wynosi, odpowiednio, 5,5, 
5,6 i 5,7 przy p < 0,01).

Wyniki przedstawione w Tabeli 5 i na Rysunku 1 raczej 
nie pozostawiaj$ w$tpliwo"ci. To nie prawicowy auto-
rytaryzm, oboj#tnie, czy rozumiany jako ekspresja oso-
bowo"ci, czy jako koherentny zbiór postaw i przekona' 
psychospo ecznych, generuje etnocentryczn$ ksobno"& 
i wrogo"&. Czynnikiem odpowiedzialnym za to zjawisko 
jest, zawarty w RWA, pot#!ny  adunek konserwatywno-
-tradycjonalistycznego "wiatopogl$du, a wszystko, co 
w RWA nie wi$!e si# bezpo"rednio z ideologi$, jest wobec 
podstawowych wymiarów etnocentryzmu niemal zupe nie 

neutralne. Wnioski te pozostaj$ w mocy równie! wtedy, 
gdy – traktuj$c wyniki trzeciej cz#"ci analiz jako przes an-
k# empiryczn$ – uznamy ideologi# prawicowo-konserwa-
tywn$ (K-T) za mediator zwi$zków RWA i etnocentryzmu.

Porównajmy uzyskane w analizach mediacyjnych 
wspó czynniki %. Kiedy zmienn$ zale!n$ jest nacjona-
lizm, efekt K-T wynosi 0,39 a RWA 0,21; dla ksenofobii 
jest to, odpowiednio, 0,44 i –0,08, a dla uprzedze' 0,44 
i –0,11 (warto zauwa!y&, !e w dwóch ostatnich przypad-
kach niezale!ny efekt RWA nie tylko traci istotno"& staty-
styczn$, ale nawet zmienia kierunek).

Zako%czenie

Skala do pomiaru prawicowego autorytaryzmu (RWA) 
Roberta Altemeyera nale!y do arsena u najpopularniej-
szych narz#dzi wykorzystywanych przez psychologów 
politycznych. Na ogó  badacze korzystaj$ z niej, aby wy-
ja"nia&/przewidywa& postawy i zachowania nacechowane 
spo eczno-polityczn$ nietolerancj$. Na podstawie wyni-
ków bardzo wielu bada' RWA jawi si# jako jeden z klu-
czowych predyktorów wi#kszo"ci zjawisk psychospo ecz-
nych o charakterze antydemokratycznym i represywnym 
wobec rozmaitych form spo ecznego, kulturowego i poli-
tycznego zró!nicowania. Niestety, popularno"& konstruk-
tu nie idzie w parze z empiryczn$ klarowno"ci$ narz#dzia.

Przedstawiam opracowanie dotycz$ce u!yteczno"ci 
skali RWA. Odnosz$c si# do licznych zarzutów, mówi$-
cych, !e narz#dzie, cho& powinno by& wska%nikiem auto-
rytarnej osobowo"ci, mierzy prawicowo-konserwatywn$ 
ideologi#, poruszam w istocie problem jego trafno"ci teo-
retycznej. Problem o tyle wa!ny, !e nawet w"ród badaczy, 

  r %

 0,52** –0,21** Nacjonalizm
 0,25** –0,08** Ksenofobia
 0,23** –0,11** Uprzedzenia etniczne

 r %

 0,55** 0,39** Nacjonalizm
 0,38** 0,44** Ksenofobia
 0,36** 0,44** Uprzedzenia 
   etniczne

r = 0,77**

** p + 0,01

Rysunek 1.

Ideologia prawicowa jako mediator zwi$zków pomi#dzy RWA i etnocentryzmem.
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którzy traktuj$ prawicowy autorytaryzm i konserwatyzm 
jak odr#bne zjawiska (cho& blisko ze sob$ powi$zane), 
trudno doszuka& si# minimum wspólnego stanowiska na 
temat ich wzajemnej relacji. Sam Altemeyer (1988) jest 
sk onny uto!samia& konserwatyzm z autorytarnym kon-
wencjonalizmem, ale s$ i inne opinie w tej kwestii. Na 
przyk ad Duckitt i jego wspó pracownicy (2010) dowo-
dz$, !e w trójelementowej kowariancji postaw, przez któ-
r$ Altemeyer deÞ niuje autorytaryzm, konwencjonalizm 
stanowi ekwiwalent tradycjonalizmu, a konserwatyzm to 
po prostu autorytarna uleg o"&. Widoczny chaos poj#cio-
wy pog #bia dodatkowo ró!norodno"& pogl$dów dotycz$-
cych statusu teoretycznego samego konserwatyzmu (nie 
dotyczy to oczywi"cie doktryny Þ lozoÞ cznej). W uj#ciu 
psychologicznym liberalizm – konserwatyzm to dla nie-
których badaczy fundamentalny i bardzo szeroki wymiar 
osobowo"ci, wyznaczaj$cy niezliczon$ wr#cz ilo"& ludz-
kich reakcji, preferencji i zachowa' (np. Tomkins, 1965; 
Wilson, 1973); dla innych ogólna orientacja ideologiczna, 
b#d$ca mediatorem pomi#dzy sferami osobowo"ci i war-
to"ci (np. Eysenck, 1954); a dla jeszcze innych jest to po 
prostu system warto"ci (np. Rokeach, 1973).

Poniewa! na poziomie teoretycznej reß eksji nie znaj-
dziemy jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o ró!nice 
mi#dzy RWA i prawicow$ ideologi$, warto – przechodz$c 
na poziom pomiaru – odwo a& si# do trafno"ci i praktycz-
nej u!yteczno"ci samego narz#dzia. Cz#"& empiryczn$ ar-
tyku u ukierunkowa a teza, mówi$ca, !e je"li skala RWA 
posiada wymienione walory, powinna spe nia& kilka kry-
teriów sformu owanych w postaci empirycznych postu-
latów. Zosta y one osadzone w teoretycznym kontek"cie 
"cis ych zwi$zków  $cz$cych autorytaryzm z etnocentry-
zmem. Przedstawione analizy pokaza y, !e pomiar RWA 
zawiera niezwykle silny, skumulowany efekt ideologii 
prawicowo-konserwatywnej. To w a"nie ten komponent 
prawicowego autorytaryzmu jest silnym predyktorem 
ró!nych form etnocentryzmu. Ta cz#"& RWA, która nie 
jest to!sama z prawicowym konserwatyzmem, nie ma 
!adnego potencja u wyja"niaj$cego nacjonalizm, kseno-
fobi# czy uprzedzenia.

Konkluzje takie mog$ sta& w sprzeczno"ci z wynikami 
bada' pokazuj$cych, !e RWA jest istotnym predyktorem 
postaw demokratycznych równie! wtedy, gdy kontrolo-
wany jest wp yw konserwatyzmu (np. Crowson, 2007; 
Whitley i Lee, 2000). S$dz#, !e rozbie!no"ci te wynikaj$ 
najprawdopodobniej z faktu, i! badacze na ogó  nie stosu-
j$ tak kompleksowego pomiaru ideologii prawicowo-kon-
serwatywnej. Koncentruj$c si# na pewnych jej aspektach 
(np. kwestiach moralnych), mog$ pomija& inne, nie mniej 
istotne. Równie! w moim badaniu dodatkowe analizy po-
kaza y, !e istotny statystycznie efekt RWA wcale nie musi 

zanika&, je"li kontroli podlegaj$ pojedyncze elementy 
ideologii prawicowej, a nie ich syntetyczna, komplekso-
wa miara.

Co przedstawione wyniki wnosz$ do problematyki po-
miaru prawicowego autorytaryzmu? Tekst nale!y potrak-
towa& jako kolejny g os krytyki wobec skali RWA. Brzmi 
ona nast#puj$co: cho& wk ad Altemeyera do obszaru ba-
da' nad autorytaryzmem jest ogromny, metoda, któr$ roz-
wi$za  podstawowe metodologiczne problemy pomiaru, 
prowadzi ten nurt bada' w "lep$ uliczk#. Altemeyer, zda-
j$c sobie spraw#, !e skala do pomiaru postaw nie mo!e 
mierzy& cech osobowo"ci, rozwi$za  problem, deÞ niuj$c 
swój konstrukt jako autorytaryzm prawicowy, a narz#dzie 
do jego pomiaru nazwa  skal$ prawicowego autorytary-
zmu. Efektem tego jest narz#dzie, które zamiast osobo-
wo"ci mierzy postawy, zamiast autorytaryzmu „w ogóle” 
mierzy autorytaryzm prawicowy i na dodatek, najpraw-
dopodobniej, ów prawicowy autorytaryzm to po prostu 
prawicowo-konserwatywna ideologia. )wiadomie przy-
j#ta przez Altemeyera metodologia, polegaj$ca na „roz-
mywaniu” komponentu ideologicznego (m.in. unikanie 
otwartych identyÞ kacji ideologicznych, politycznie „go-
r$cych” tematów i niepoprawnych politycznie radykali-
zmów), nie wydaje si# trafna.

Wspomina em wcze"niej o kilku badaniach, w których 
wprost wskazuje si# pewne sk adowe autorytarnej kowa-
riancji postaw jako elementy zb#dne i nacechowane ide-
ologi$. Najdalej w tej kwestii idzie w jednej z ostatnich 
prac Duckitt (Duckitt i in. 2010), dowodz$c, !e konwen-
cjonalizm to nic innego, jak tradycjonalizm, a uleg o"& to 
konserwatyzm. Za istot# autorytaryzmu uznaje natomiast 
autorytarn$ agresj#. I tu dochodzimy do kolejnej, wielo-
krotnie krytykowanej w a"ciwo"ci narz#dzia Altemeyera. 
Zgodnie z jego koncepcj$, skala RWA ma by& narz#dziem 
jednowymiarowym. Altemeyer chce ni$ mierzy& kowa-
riancj# trzech wymiarów, ale itemy, którymi wype nia 
swoje narz#dzie, nie s$ dobierane pod k$tem pomiaru 
konkretnej sk adowej. W rezultacie wi#kszo"& z nich 
mierzy dwa albo nawet wszystkie trzy kowarianty. Autor 
doskonale zdaje sobie z tego spraw# i wr#cz uwa!a to 
za zalet# swojego narz#dzia (wychodz$c z za o!enia, !e 
kowariancja oznacza de facto nierozdzielno"&). Krytycy 
z kolei twierdz$, !e metoda ta nie jest zgodna z kanonami 
psychometrii. Istniej$ nawet opisane w literaturze próby 
„raÞ nacji” RWA do postaci trzech jednorodnych podskal 
(np. Funke, 2005). Bez wzgl#du na to, kto w tym sporze 
ma racj#, opisana powy!ej specyÞ ka narz#dzia nie po-
zwala w zasadzie na proste odseparowanie poszczegól-
nych sk adowych i u!ywanie ich niezale!nie od siebie.

Artyku  ten mo!e mie& równie! pewne implikacje teo-
retyczne. Je!eli przyjmiemy, !e 60% wspólnej wariancji 
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to nie powód, aby uzna& dwa empiryczne zjawiska za 
to!same, przedstawione wyniki potwierdzaj$ stanowi-
sko Altemeyera i innych badaczy przekonanych o od-
r#bno"ci RWA i prawicowego konserwatyzmu. Tyle, !e 
argument ten wyra%nie blednie w obliczu kilku innych 
faktów. Mo!na wysun$& bardzo dobrze uargumentowan$ 
tez#, mówi$c$, !e fundamentem teoretycznym i jednym 
z najwi#kszych walorów praktycznych RWA jest jego 
potencja  wyja"niaj$cy osobowo"ciow$ dyspozycj# do 
etnocentryzmu i wielu zjawisk pokrewnych. Tymczasem 
w "wietle zaprezentowanych tu analiz, autorytaryzm, czy 
to jako dyspozycja osobowo"ciowa, czy jako wymiar 
mentalno"ci spo eczno-politycznej, ma w rzeczywisto"ci 
niewiele wspólnego z etnocentryzmem. Zabieg polegaj$-
cy na wyizolowaniu i „wyj#ciu” z RWA tej cz#"ci, któ-
r$ stanowi w nim prawicowo-konserwatywna ideologia, 
pozbawia go niemal w ca o"ci wspomnianego potencja u. 
W "wietle pokazanych wyników RWA jawi si# nie tyle 
jako bezpo"rednia przyczyna antydemokratycznych po-
staw i przekona', ile raczej jako zjawisko psychologicz-
ne facylituj$ce aprobat# prawicowo-konserwatywnego 
"wiatopogl$du. Ten za" w swoich skrajnych formach wy-
kazuje bez w$tpienia silny potencja  antydemokratyczny.

S$dz#, !e jedynym sposobem wyj"cia z tych manow-
ców jest ca kowite odideologizowanie autorytaryzmu. 
Je!eli poj#cie to ma by& naprawd# u!yteczne, narz#dzie 
do jego pomiaru powinno sk ada& si# z niezale!nych miar 
autorytarnych postaw (trzy kowarianty) i nie mo!e by& 
wska%nikiem konserwatywno-tradycjonalistycznej ide-
ologii. Pozbawiony politycznych konotacji, autorytaryzm 
wydaje si# przede wszystkim umys ow$ reprezentacj$ 
pewnego modelu normatywnego (jednego z mo!liwych), 
który deÞ niuje klarowne wzorce funkcjonowania jed-
nostki w zbiorowo"ci. Obiecuj$ca pod tym wzgl#dem 
jest – inspirowana pomys ami Duckitta (1989) – praca 
Stellmachera i Petzela (2005). Przedstawiaj$c koncep-
cj# „autorytaryzmu grupowego”, badacze ci po $czyli 
podej"cie tradycyjne (Adorno i in., 1950; Altemeyer, 
1981, 1988, 1996) ze zorientowan$ na spo eczny kon-
tekst teori$ to!samo"ci spo ecznej (Tajfel i Turner, 1986). 
Autorytaryzm grupowy jest przez nich deÞ niowany jako 
zbiór przekona' na temat „w a"ciwych” relacji, któ-
re powinny istnie& mi#dzy grup$ a jej cz onkami. Do 
jego pomiaru zaproponowali ca kowicie aideologiczn$ 
skal# wska%nikuj$c$ autorytarn$ kowariancj# postaw 
Altemeyera. Wst#pne badania wykonane z u!yciem tego 
narz#dzia daj$ wyniki zbie!ne z przedstawionymi w ni-
niejszym opracowaniu. Pokazuj$, !e autorytaryzm mie-
rzony w sposób aideologiczny ma niewiele wspólnego 
z szeroko rozumianym etnocentryzmem (Radkiewicz, 
2010).

Na zako'czenie warto zastanowi& si# nad kwesti$, która 
nada a kszta t empirycznej cz#"ci tekstu, tj. nad praktycz-
n$ u!yteczno"ci$ skali RWA. Poniewa! przedstawione 
wyniki w sposób jednoznaczny kwestionuj$ jej trafno"&, 
konsekwencj$ tego faktu powinno by& explicite postawio-
ne pytanie: czy warto j$ stosowa&? Odpowiadaj$c na nie, 
nale!y uprzednio podkre"li& dwa wa!ne ograniczenia sa-
mego badania: po pierwsze, etnocentryzm i rozmaite jego 
pochodne, cho& to dla teorii autorytaryzmu wymiary fun-
damentalne, z pewno"ci$ nie wyczerpuj$ szerokiej klasy 
zjawisk okre"lanych zbiorczo jako postawy antydemo-
kratyczne; po drugie, na podstawie jednego badania, na-
wet je"li zosta o wykonane na do"& du!ej i reprezentatyw-
nej próbie, nie mo!emy w sposób kategoryczny o niczym 
przes$dza&. Zak adaj$c jednak, !e uzyskane wyniki b#d$ 
si# w obu tych aspektach systematycznie replikowa y (dla 
innych miar antydemokratyzmu i w innych próbach), re-
komendacje dotycz$ce skali RWA rysuj$ si# do"& jedno-
znacznie. Metoda operacjonalizacji zastosowana w tym 
narz#dziu nie ma nic wspólnego z pomiarem osobowo"ci. 
Jest to typowa miara postaw i przekona' spo eczno-po-
litycznych, która w ca o"ci jest zdecydowanie gorszym 
predyktorem ni! jej cz#"&, mierz$ca de facto prawicowy 
konserwatyzm. Kompilacja kilku skal, tworz$cych czyn-
nik okre"lany tu roboczo jako konserwatyzm-tradycjona-
lizm, daje narz#dzie tre"ciowo i formalnie bardzo zbli!o-
ne do skali RWA. Narz#dzie to ma dodatkowo podobn$ 
d ugo"& i w podobny sposób obci$!a zasoby poznawcze 
osoby badanej. A przy tych wszystkich podobie'stwach 
posiada dwie zasadnicze zalety: mierzy to, co ma mierzy& 
(prawicow$ ideologi#) i jest bardziej efektywne.
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PRZYPISY

1. Realizacja badania by a mo!liwa dzi#ki "rodkom Þ nanso-
wym z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy!szego nr 
NN106177038.

2. Badanie zrealizowa o Centrum Badania Opinii Spo ecznej.
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3. Wielokrotnie pokazywano, !e RWA znacz$co koreluje 
ze zmiennymi spo eczno-demograÞ cznymi (w szczególno"ci 
z wykszta ceniem, wiekiem i miejscem zamieszkania). W pre-
zentowanych tutaj analizach korelacje takie równie! wyst#puj$, 

jednak pomocnicze analizy wykaza y, !e tzw. zmienne metrycz-
kowe w najmniejszym stopniu nie zmieniaj$ wyników. Ich efek-
ty by y bardzo s abe, a po wprowadzeniu konserwatyzmu lub 
RWA ca kowicie zanika y.

ZA)*CZNIK 1. 

Skala Prawicowego Autorytaryzmu

01) Pos usze'stwo i szacunek dla autorytetów to najwa!niejsze warto"ci, jakich powinny nauczy& si# dzieci.

02) To czego naprawd# potrzebuje nasz kraj zamiast „praw obywatelskich”, to solidna dawka prawdziwego prawa i porz$dku.

03) W a"ciwym kluczem do dobrego !ycia s$ dyscyplina i pos usze'stwo.

04) Odwracanie si# od tradycji pewnego dnia oka!e si# fatalne w skutkach.

05) Homoseksuali"ci i lesbijki s$ równie zdrowi i moralni, jak wszyscy inni. (R)

06) Przyzwoito"& i pos usze'stwo wobec prawa s$ na d u!sz$ met# lepsze dla nas ni! ci$g e podwa!anie zasad, na których oparte jest nasze 
spo ecze'stwo.

07) To, czego naprawd# potrzebuje nasz kraj, to silny, zdecydowany przywódca, który pokona z o i wska!e nam w a"ciw$ drog#.

08) Miejsce kobiety powinno by& tam, gdzie ona sama zechce, aby by o. Podleg o"& kobiet wobec m#!czyzn i oczekiwa' spo ecznych to 
przesz o"&. (R)

09) Nie ma takiej zbrodni, która usprawiedliwia aby stosowanie kary "mierci. (R)

10) Nie ma nic z ego w przedma !e'skich stosunkach seksualnych. (R)

11) Jest wa!ne, aby na wszelkie sposoby chroni& prawa osób o odmiennych, a nawet radykalnych pogl$dach. (R)

12) To dobrze, !e w dzisiejszych czasach m odzi ludzie maj$ wi#ksz$ wolno"&, aby tworzy& swoje w asne zasady i protestowa& wobec rzeczy, 
które im si# nie podobaj$. (R)

13) Ludzie powinni kierowa& si# w asnymi standardami w ocenianiu tego, co moralne i co niemoralne, a w mniejszym stopniu kierowa& si# 
wskazaniami Biblii czy podobnych tradycyjnych tekstów. (R)

14) Sta e zwi$zki homoseksualne powinny by& traktowane na równi z ma !e'stwami. (R)

15) Nie mo!na powiedzie&, !e jest jaki" jeden, w a"ciwy sposób !ycia; ka!dy powinien !y& jak sam uwa!a za stosowne. (R)

16) Na osobach, które s$ w naszym kraju prawdziwymi autorytetami, mo!na polega&, poniewa! odznaczaj$ si# wy!szym poziomem 
inteligencji, s$ lepiej poinformowane i bardziej kompetentne ni! reszta spo ecze'stwa.

17) W naszym kraju jest wielu ludzi niemoralnych i bezwzgl#dnych, którzy, kieruj$c si# swymi w asnymi celami, chc$ mu zaszkodzi&. 
W adze powinny ich eliminowa&.

18) Nasz kraj potrzebuje ludzi my"l$cych samodzielnie, którzy maj$ odwag# przeciwstawi& si# ró!nym tradycjom nawet wtedy, gdy mo!e to 
irytowa& wiele osób. (R)

19) By oby bardzo dobrze, gdyby odpowiednie w adze zakaza y rozpowszechniania czasopism, które publikuj$ obrzydliwe i niecenzuralne 
rzeczy.

20) Nie powinno si# "ci"le trzyma& u"wi#conych zasad – nale!y próbowa& wielu ró!nych pomys ów i stara& si# o wiele ró!nych do"wiadcze'. 
(R)

(1) Zdecydowanie si( nie zgadzam; (2) Nie zgadzam si(; (3) Raczej si( nie zgadzam; (4) Raczej si( zgadzam; (5) Zgadzam si(; 
(6) Zdecydowanie si( zgadzam
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Abstract

The Right-Wing Authoritarianism Scale (RWA), developed by Robert Altemeyer, is the most popular meas-
ure of authoritarianism. According to many critics, RWA scale measures mostly conservative-traditional 
ideology, characteristic for the radical Right. Such opinion is inconsistent with Altemeyer’s position, who 
clearly distinguishes between authoritarianism and conservative ideology. However, if it was true, it would 
also run contrary to basic principles of scientiÞc reasoning. Researchers could not be certain whether their 
conclusions, drawn from the RWA score, concern authoritarianism or the right-wing worldview. The author 
made an attempt to answer the doubts by analyzing the – fundamental for the theory of authoritarianism 
– relationship between RWA and ethnocentrism. He presents several analysis based on data from a survey 
conducted on the random sample of adult Poles (N = 400). The results show that cumulative effect of right-
wing ideology contained in RWA explains 60 percent of the RWA variance, with the remaining 40 percent 
due to effects of non-ideological factors. Further analyses prove that the right-wing authoritarianism cannot 
be seen as the main source of the ethnocentric in-group bias and out-group hostility. It seems then that it is 
not the RWA but the contained in the RWA large loading of the conservative-traditional world view which 
is responsible for ethnocentric attitudes. In the light of the presented results one may claim that the utility 
of the RWA scale is doubtful.
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