Psychologia Spo eczna
2011 tom 6 1 (16) 7–23

ISSN 1896-1800

Co wzmacnia/os abia spo eczny darwinizm?
O roli do!wiadcze" z lud#mi, osobowo!ci,
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Artyku jest wielow$tkow$ analiz$ psychologicznych #róde darwinizmu spo ecznego – syndromu negatywistycznych przekona" na temat natury ludzi i !wiata spo ecznego. Celem przedstawionych w nim
bada" jest eksploracja potencjalnych zwi$zków $cz$cych ró%ne sfery %ycia psychicznego z przekonaniami darwinistycznymi. Autorzy zadaj$ szczegó owe pytania o psychologiczne czynniki, powoduj$ce, %e
ludzie postrzegaj$ !wiat jako spo eczn$ d%ungl&. Wskazuj$ kilka obszarów, w których odnale#' mo%na
wiele istotnych predykatorów darwinizmu spo ecznego: 1) spo eczne do!wiadczenia jednostki (pozytywne
i negatywne do!wiadczenia z lud#mi, zawody doznane ze strony osób znacz$cych); 2) trwa e cechy osobowo!ci (ugodowo!', otwarto!' na do!wiadczenia, twardo!' umys owa); 3) warto!ci osobiste (indywidualizm – kolektywizm, humanizm – materializm, konserwatyzm); 4) ró%ne formy zakotwiczenia jednostki
we wspólnocie narodowej i obywatelskiej (patriotyzm, nacjonalizm, zaanga%owanie symboliczne i instrumentalne). W analizach opartych na danych pochodz$cych z trzech bada" sonda%owych, autorzy znajduj$
zestaw wyników potwierdzaj$cych ich hipotezy dotycz$ce zwi$zków darwinistycznych przekona" z czterema wymienionymi obszarami czynników.
S owa kluczowe: spo eczny darwinizm, negatywistyczne przekonania o !wiecie spo ecznym, do!wiadczenia z lud#mi, osobowo!', warto!ci osobiste, zakotwiczenie we wspólnocie

innych, sprawianie im bólu, pozostawiania bez pomocy
i wspó czucia w trudnych sytuacjach, a nawet na Þzyczne unicestwienie (Bar-Tal, 2000; Lerner i Miller, 1978;
Levine i Thompson, 2004; Putnam, 2008; Radkiewicz
i Skar%y"ska, 2006; Rahn i Transue, 1998; Wojciszke
i Bary a, 2006).
Wa%n$ kategori& potocznego opisu rzeczywisto!ci spoecznej stanowi$ przekonania na temat regu , które rz$dz$ !wiatem, a ich przestrzeganie zapewnia – zdaniem
podmiotu – %yciowy sukces. Mo%na je podzieli' na takie,
które zak adaj$ antagonistyczny charakter relacji mi&dzyludzkich i wyra#n$ sprzeczno!' mi&dzy interesami
ró%nych „z natury egoistycznych” osób czy grup spo ecznych oraz na takie, które akcentuj$ synergiczny charakter
relacji spo ecznych, dobro' „natury ludzkiej” i wspó prac& (Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson i Sanford,
1950; Christie i Geis, 1970; Pinker, 2005; Reykowski,
1990; Ró%ycka i Wojciszke, 2009; Skar%y"ska, 2005;

Zachowania jednostek i grup spo ecznych s$ w du%ej
mierze uwarunkowane tym, jak spostrzegaj$ one !wiat
spo eczny i jakie maj$ przekonania o jego naturze. Tre!'
akceptowanych przekona" na temat tego, jacy s$ ludzie
i czego w zwi$zku z tym nale%y (czy mo%na) od nich
oczekiwa', aktywizuje okre!lone dzia ania podmiotu
wobec innych. Mog$ by' one ukierunkowane prospoecznie (nawi$zywanie przyja#ni, wspó praca, wspieranie innych osób w trudnych sytuacjach, pomaganie im,
a nawet altruizm) albo nastawione na wykorzystywanie
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Wojciszke, Bary a i Ró%ycka, 2009). Zgodnie z zasad$
negatywnej asymetrii (Czapi"ski, 1988), skoncentrujemy
si& na analizie przekona" negatywnych.
Antagonistyczne wizje relacji spo ecznych zawieraj$
trzy grupy przekona". Pierwsza z nich dotyczy natury
wszelkich istotnych zasobów, o które zabiegamy w %yciu
i o które rywalizujemy z innymi. Zgodnie z uj&ciem antagonistycznym, zasoby te s$ ograniczone i niemo%liwe
do pomno%enia. Jednostka spostrzega wszystkie osoby
aspiruj$ce do tych zasobów wraz z ni$ jako rywali – ich
wygrana jest zawsze jej pora%k$, jej sukces jest pora%k$
rywali. W tej optyce nie ma %adnych wspólnych korzy!ci,
%adnego dobra nie przybywa w sytuacji kooperacji. (ycie
spo eczne jest zatem gr$ o sumie zerowej, bezwzgl&dna rywalizacja – w a!ciwym sposobem post&powania
(Grzelak, 2007; Wojciszke i in., 2009). Druga grupa przekona" tworz$cych antagonistyczny obraz !wiata polega
na przypisywaniu „wi&kszo!ci ludzi” (czy wr&cz „naturze
ludzkiej”) negatywnych, deprecjonuj$cych charakterystyk. Trzecia, b&d$ca pochodn$ dwóch pierwszych, dotyczy regu y post&powania w %yciu spo ecznym – preferowanych, uznawanych za skuteczne i prowadz$cych do
osobistego sukcesu.
Je%eli %ycie spo eczne jest gr$ o sumie zerowej, a ludzie s$ „z natury” egoistyczni, bezmy!lni i nieuczciwi, to
w relacjach z nimi nale%y dba' wy $cznie o swoje dobro;
by' bezlitosnym i m!ciwym; traktowa' ludzi jak przedmioty, które nale%y u%ywa' dopóki si& do tego nadaj$.
W adza i pieni$dze s$ wa%niejsze ni% uczciwo!' i przestrzeganie spo ecznej regu y wzajemno!ci, a ch odna,
cyniczna manipulacja jest akceptowana jako skuteczny
sposób realizowania w asnych celów. Te trzy elementy
przekona" s$ ze sob$ powi$zane, tworz$c do!' spójny
syndrom, okre!lany jako „darwinizm spo eczny” (por.
Duckitt i Fisher, 2003). Nazwa odzwierciedla kluczowe
dla tego syndromu przekonanie: przetrwa' mog$ tylko
najsilniejsi, najlepiej przystosowani do %ycia w „d%ungli
spo ecznej”, tacy, którzy nie kieruj$ si& wspó czuciem
i potraÞ$ wykorzysta' innych.
Darwinizm spo eczny jako zespó przekona" (negatywistyczna trójka) stanowi istotny element kultury konßiktu (Ross, 1995). Wed ug niektórych badaczy jest katalizatorem przemocy indywidualnej i grupowej, zamyka
jednostk& lub grup& w „obl&%onej twierdzy”, a w konsekwencji prowadzi do wzmo%onego l&ku i zwi$zanej z nim
akceptacji przywódców autorytarnych (Bar-Tal, 2000;
Staub, 2003). Badania prowadzone przez Wojciszke
i wspó pracowników pokazuj$, i% osoby o silnych antagonistycznych przekonaniach (wierz$ce, %e %ycie jest gr$
o sumie zerowej) w s abym stopniu przestrzegaj$ reguy wzajemno!ci w wymianie dóbr, prze%ywaj$ cz&!ciej

emocje negatywne, a rzadziej emocje pozytywne oraz s$
mniej ufne i zadowolone z %ycia ni% osoby odrzucaj$ce te
przekonania (Wojciszke i in., 2009).
Darwinizm spo eczny jest do!' stabilnym obrazem
!wiata spo ecznego, cz&sto przywo ywanym do !wiadomo!ci w ró%nych kontekstach. Jest wi&c ogólnym schematem percepcyjnym czy mitem legitymizuj$cym rywalizacyjn$ lub dominacyjn$ orientacj& jednostki (Duckitt,
Birum, Wagner i du Plessis, 2002; Sidanius i Pratto, 1999).
Negatywna wizja natury ludzkiej, zawarta w tym darwinistycznym schemacie, jest identyczna z przekonaniami
o ludziach charakterystycznymi dla osobowo!ci makiawelistycznej (Christie i Geis, 1970). Wspólna w obu poj&ciach jest tak%e akceptacja sk onno!ci do eksploatowania
ludzkich s abo!ci, przyzwolenie na manipulacj& i d$%enie do osobistej w adzy. Jednak zarówno Duckitt i jego
wspó pracownicy, którzy wprowadzili poj&cie spo ecznego darwinizmu do empirycznej psychologii spo ecznej,
jak i autorzy tego artyku u traktuj$ ten konstrukt w kategoriach poznawczych, czyli nie jako cech& osobowo!ci,
ale ogólny schemat percepcyjno-poznawczy. Natomiast
makiawelizm jest traktowany jako sta a dyspozycja osobowo!ciowa (Christie i Geis, 1970; Pilch, 2008).
ród!a spo!ecznego darwinizmu
Sk$d bior$ si& „darwinistyczne” przekonania, utrwalony negatywny schemat natury ludzkiej i spo ecznych
relacji? Jakie czynniki psychologiczne i spo eczne powoduj$, %e jednostka (lub grupa) silnie wierzy w to, %e
!wiat jest spo eczn$ d%ungl$? W jakim stopniu tre!'
tych przekona" odzwierciedla spo eczn$ rzeczywisto!',
w której %yje jednostka, a w jakim zale%y od pewnych
indywidualnych cech cz owieka, które ukszta towa y si&
w procesie socjalizacji? W psychologii spo ecznej przyjmuje si&, %e sposób spostrzegania !wiata przez jednostk& (czy grup&) jest z jednej strony pochodn$ jej realnych
osobistych relacji z lud#mi, czyli efektem do!wiadczanych nagród i kar, poczucia wi&zi i blisko!ci b$d# braku
wi&zi i poczucia wspólnoty, izolacji czy odrzucenia lub
cynizmu osób znacz$cych (Boski, 2009; Bowlby, 1988;
Heider, 1958; Leung i Bond, 2004). Z drugiej strony,
jest przejawem pewnych dyspozycji osobowo!ciowych,
celów motywacyjnych czy warto!ci (Duckitt i in., 2002;
Forgas, Williams i Wheeler, 2005; Ross, 1993; Schwartz,
1992; Sidanius i Pratto, 1999).W naszych badaniach,
które traktujemy bardziej jako eksploracj& tego obszaru
ni% weryÞkacj& teoretycznego modelu, b&dziemy poszukiwa' predyktorów poziomu akceptacji darwinizmu
spo ecznego ulokowanych w czterech obszarach: 1) spoecznych do!wiadczeniach jednostki, 2) trwa ych cechach
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osobowo!ci, 3) warto!ciach osobistych; i 4) zakotwiczeniu jednostki we wspólnocie narodowej i obywatelskiej.
Wp!yw do"wiadcze# spo!ecznych
Okazuje si&, %e kiedy spo eczna sytuacji jednostki lub
grupy ulega dramatycznej zmianie – staje si& ona zagra%aj$ca lub silnie rywalizuj$ca – zmieniaj$ si& tak%e subiektywne przekonania na temat !wiata spo ecznego.
Wytworzone w nowej sytuacji obrazy !wiata aktywizuj$
ró%ne cele: albo motywuj$ ludzi do szukania bezpiecze"stwa (co wi$%e si& z akceptacj$ przekona" autorytarnych
i/lub uleg o!ci$ wobec autorytarnych liderów), albo do
uzyskiwania kontroli, w adzy, dominacji i wy%szo!ci nad
innymi (wtedy wzrasta akceptacja nierówno!ci grupowych i przekona" o spo ecznej dominacji, czyli orientacja na dominacj& spo eczn$) (np. Duckitt i Fisher, 2003;
Sibley, Wilson i Duckitt, 2007; Sidanius, Pratto, van Laar
i Levin, 2004). Dowodu eksperymentalnego na wp yw
czynników sytuacyjnych na si & przekona" o antagonistycznej naturze !wiata spo ecznego dostarczy y badania
prowadzone w kontek!cie zdawania egzaminu na prawo
jazdy (Wojciszke i in., 2009). Niezdanie tego egzaminu znacz$co podwy%sza o (a zdanie obni%a o) stopie"
akceptacji tych przekona". Co wi&cej, silniejszy okaza
si& wp yw sytuacji pora%ki (oblanego egzaminu) ni% sytuacji sukcesu (pomy!lnego wyniku egzaminu). Autorzy
cytowanego badania s$dz$, i% !wiadczy to o racjonalizacyjnym charakterze akceptacji przekona" negatywistycznych. Twierdzenie, %e !wiat spo eczny jest z y, mo%e
s u%y' psychologicznemu usprawiedliwianiu w asnych
pora%ek (por. tak%e Doli"ski, 2005).
Silne przekonania o z ej naturze !wiata, wysoka podejrzliwo!' oraz nieufno!' wobec ludzi charakteryzuj$
grupy, które do!wiadczy y przemocy, terroru czy innych
dramatycznych prze%y'. Mog$ to by' oÞary przemocy
etnicznej (Bryant-Davis i Ocamo, 2005), ataków terrorystycznych (Bonanno i Jost, 2006), katastrof i kl&sk %ywio owych (Norris i in., 2002), ale tak%e grupy do!wiadczaj$ce tak zwanej przemocy strukturalnej, na przyk ad
w postaci trwa ego ubóstwa (Anooshian, 2005).
Darwinizm spo eczny bywa okre!lany jako cynizm
(Boski 2009; Leung i Bond, 2004). Psychologowie kulturowi twierdz$, %e cynizm – czyli negatywny obraz natury
ludzkiej, brak zaufania spo ecznego i lekcewa%enie zasad
etycznych – jest przejawem adaptacji do takiego !wiata
spo ecznego, gdzie zdrada i oszustwo s$ tak powszechne, i% naiwno!ci$ jest wierzy' innym. Badania porównawcze pokazuj$, %e w krajach, w których demokracja
ma krótk$ histori&, poziom cynizmu jest wyra#nie wy%szy ni% w innych. Zdaniem Boskiego (2009) dowodzi to
wp ywu autorytarnego systemu, który niszczy zaufanie,
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sk ania ludzi do k amstwa i uczy podwójnej moralno!ci.
Powa%ne zmiany systemowe, które rozpocz& y si& w naszej cz&!ci Europy w roku 1989, tak%e przynios y wiele
rozczarowa" zwi$zanych z funkcjonowaniem kolejnych
ekip rz$dz$cych (przypadki nepotyzmu, korupcji czy defraudacji). Rozczarowanie lud#mi w adzy i zawiedzione
zaufanie s$ wskazywane jako powa%ne #ród o spadku kapita u spo ecznego, w tym niskiego zaufania i negatywnej
wizji !wiata (Rahn i Transue, 1998; Skar%y"ska, 2005).
Negatywne do!wiadczenia zarówno te, które s$ wspólne dla okre!lonych grup spo ecznych i ca ych spo ecze"stw, jak i dla poszczególnych jednostek, s$ bez w$tpienia istotnym #ród em negatywistycznych przekona"
o !wiecie. Zespo y badaczy wywodz$cych si& z ró%nych
tradycji teoretycznych wykazuj$, %e takie do!wiadczenia,
jak odrzucenie przez rodziców, przemoc seksualna, spoeczne wykluczenie, bycie oÞar$ b$d# !wiadkiem przest&pstwa z u%yciem przemocy – prowadz$ do akceptacji
przekona" o negatywnej naturze ludzkiej i cynicznych regu ach post&powania z lud#mi (Adorno i in., 1950; Catlin
i Epstein, 1992; Herman, 1998; Twenge, Baumeister,
Tice i Strucke, 2001). Badacze nawi$zuj$cy do psychoanalizy, koncepcji stylów przywi$zania, a tak%e do teorii spo ecznego uczenia si& konsekwentnie wykazuj$, %e
szczególn$ rol& w kszta towaniu podstawowych przekona" o !wiecie maj$ do!wiadczenia z rodzicami (Adorno
i in., 1950; Bowlby, 1988; Catlin i Epstein, 1992; Collins
i Read, 1990; Eisenberg, 1992; Oliner i Oliner, 1988;
Staub, 2004). Brak opieki i mi o!ci, surowe wymagania,
ostre karanie, odrzucenie emocjonalne oraz brak empatii
wobec problemów dziecka prowadz$ do nieufno!ci, cynizmu i akceptacji przekonania, %e !wiatem rz$dz$ „ciemne
si y”, a ludzie s$ zazwyczaj #li. Wykazano te%, %e negatywne do!wiadczenia w relacjach z rodzicami mog$ równie% spe nia' pozytywn$ funkcj& – by' czym! w rodzaju
bufora chroni$cego doros $ jednostk& przed negatywnym
wp ywem innych do!wiadcze" %yciowych na jej przekonania. Warto doda', %e w badaniach Catlin i Epstein
(1992) negatywny bilans do!wiadcze" %yciowych istotnie wi$za si& z przekonaniami o braku sensu %ycia tylko u osób, które w dzieci"stwie by y akceptowane przez
swoich rodziców. Zdaniem autorów dzieje si& tak dlatego,
%e dzieci nieakceptowane przez rodziców nie wytwarzaj$
u siebie oczekiwania, %e !wiat b&dzie im zawsze sprzyja ,
w zwi$zku z czym prze%ywaj$ mniej rozczarowa" (np.
Caruso i Spirrison, 1994).
Nie ma w literaturze zgody co do tego, czy si a negatywnych przekona" o !wiecie jest prost$ funkcj$ liczby negatywnych do!wiadcze". Catlin i Epstein (1992) dowodz$
na podstawie bada" nad studentami, %e im wi&cej takich
do!wiadcze", tym silniejszy negatywizm. Inni badacze,
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na przyk ad Janoff-Bulman (1992) i Lis-Turlejska (2005)
takiego zwi$zku nie stwierdzaj$. W !wietle przytoczonych wyników bada" wydaje si&, %e aby przewidzie'
poziom spo ecznego darwinizmu jednostki trzeba zna'
nie tylko bilans jej negatywnych do!wiadcze", lecz tak%e
kontrolowa' zakres pozytywnych do!wiadcze" czy przyjemno!ci p yn$cych z jej relacji z lud#mi.
Wielu badaczy dowodzi, %e istotnym #ród em negatywnych przekona" o !wiecie jest zawiedzione zaufanie
ze strony osób bliskich lub znacz$cych (maj$cych jak$!
form& w adzy nad jednostk$) (np. Hoffman, 2006; Lifton,
1993; Rahn i Transue, 1998). Poniewa% osobom dysponuj$cym w adz$ przypisujemy na ogó du%y stopie" kontroli nad w asnymi zachowaniami, gdy okazuje si&, %e
nie dotrzymuj$ one obietnic, zdradzaj$ nas czy zawodz$
pok adane w nich nadzieje, jest to odbierane jako dowód
ich z ych intencji, negatywnych cech, braku zainteresowania naszymi potrzebami itp. Dlatego w a!nie do!wiadczenia z takimi osobami uznawane s$ za „formatywne”
dla kszta towania przekona" o naturze ludzkiej (Bar-Tal,
2007; Putnam, 2008). Nasze wcze!niejsze badania pokazuj$, %e aktywizacja negatywnych do!wiadcze" z osobami sprawuj$cymi aktualnie w adz& polityczn$ istotnie
zwi&ksza dost&pno!' negatywnych przekona" o ludziach
i o ca ym systemie spo ecznym (Skar%y"ska, 2009).
Dotychczasowe dane na temat roli do!wiadcze" jednostki w kszta towaniu negatywnych i cynicznych przekona" na temat ludzi i relacji spo ecznych prowadz$ do
sformu owania Hipotezy 1, mówi$cej, %e bilans pozytywnych i negatywnych do!wiadcze" z lud#mi istotnie wi$%e si& z poziomem akceptacji spo ecznego darwinizmu.
W szczególno!ci mo%na przypuszcza', %e akceptacja spoecznego darwinizmu jest:
1a. tym wi&ksza, im wi&cej negatywnych do!wiadcze"
z lud#mi i zawiedzionego zaufania ze strony osób
znacz$cych; oraz
1b. tym mniejsza, im wi&cej pozytywnych do!wiadcze"
z lud#mi.
Znaczenie czynników osobowo"ciowych
Negatywna wizja !wiata spo ecznego i akceptacja nieprzyjaznych ludziom strategii post&powania (spo eczny
darwinizm) powinny mie' okre!lone uwarunkowania
osobowo!ciowe. Poszukuj$c ich po!ród wymiarów osobowo!ci, tworz$cych tzw. Wielk$ Pi$tk& (Costa i McCrae,
1992; Costa, McCrae i Zonderman, 1987), nale%y przede
wszystkim zwróci' uwag& na ugodowo!' (wcze!niej nazywan$ „przyjacielsko!ci$”) i otwarto!' na do!wiadczenia – dwie cechy dyspozycyjne o du%ym potencjale przewidywania poziomu akceptacji negatywnych przekona"
o !wiecie spo ecznym. Ugodowo!' oznacza serdeczno!',

ciep o, wielkoduszno!', uczynno!', wyrozumia o!', trosk& o innych, szczero!', ufno!', nastawienie na wspó prac& i unikanie konßiktów w stosunkach z lud#mi. Takie
nastawienie wobec innych ludzi stanowi zaprzeczenie cynicznej wizji !wiata i regu post&powania, opisywanych
jako darwinizm spo eczny. Silna ugodowo!' powinna
zatem sk ania' do odrzucania antagonistycznych przekona" oraz egoistycznych wykorzystuj$cych innych ludzi
regu post&powania. Z drugiej strony, ma a ugodowo!' –
przejawiaj$ca si& w egocentryzmie, nastawieniu na rywalizacj& oraz krytycznym, osch ym a nawet agresywnym
nastawieniu do ludzi powinna sprzyja' akceptacji zasad
spo ecznego darwinizmu. Badania pokazuj$ tak%e, %e
osoby ugodowe s$ bardziej uspo ecznione i lepiej spoecznie zakotwiczone ni% osoby nieugodowe, przyczyniaj$ si& do tworzenia bardziej kooperatywnych wspólnot
i s$ bardziej zadowolone z %ycia (Steel i Ones, 2002).
Du%a otwarto!' na do!wiadczenia oznacza ciekawo!'
!wiata, nastawienie na jego eksploracj& i twórcze zmiany. Pozytywnie koreluje tak%e z docenianiem nowych
(w tym tak%e odmiennych ni% w asne) idei i niekonwencjonalnych postaw (McCrae, 1996; Zawadzki, Strelau,
Szczepaniak i +liwi"ska, 1998). Osoby otwarte na do!wiadczenia s$ przyjacielskie, serdeczne i optymistyczne; osoby zamkni&te charakteryzuj$ si& raczej rezerw$
w kontaktach spo ecznych i pesymizmem. Otwarto!' na
do!wiadczenia idzie w parze z ró%norodno!ci$ kontaktów
spo ecznych, co owocuje, z jednej strony, sk onno!ci$
do szukania kompromisu i tolerowaniem ró%nych form
odmienno!ci, a z drugiej strony uczy zaufania do innych
i stanowi istotny element spo ecznego kapita u jednostki, daj$cego jej wsparcie w trudnych sytuacjach (Putnam,
2008; Steel i Ones, 2002). Mo%emy zatem oczekiwa',
%e du%a otwarto!' na do!wiadczenie jest w du%ej mierze
sprzeczna z darwinistyczn$ wizj$ !wiata.
Ekstrawersja jest tak$ cech$ osobowo!ci z zakresu
Wielkiej Pi$tki, której wp yw na akceptacj& spo ecznego
darwinizmu wydaje si& trudny do przewidzenia. Z jednej
strony – przez zwi$zek z otwarto!ci$ na do!wiadczenia
– mo%e os abia' akceptacj& tego schematu spostrzegania
!wiata spo ecznego. Z drugiej – poniewa% pozytywnie
koreluje z asertywno!ci$ – mo%e sprzyja' aktywizacji
rywalizacyjnej i cynicznej wizji !wiata. Znane nam badania wykazuj$ silne negatywne zwi$zki mi&dzy ugodowo!ci$ i otwarto!ci$ na do!wiadczenia a makiawelizmem
(konstruktem zbli%onym do spo ecznego darwinizmu),
s absze – te% ujemne – zwi$zki z sumienno!ci$, jeszcze
s absze z neurotyczno!ci$; nie znaleziono natomiast istotnych zwi$zków makiawelizmu z ekstrawersj$ (Paulhus
i Williams, 2002; Pilch, 2008).
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Akceptacja b$d# odrzucenie spo ecznego darwinizmu
wi$%$ si& te% przypuszczalnie z wymiarem osobowo!ci
okre!lanym jako twardo!'–mi&kko!'. Badacze postaw
spo ecznych i politycznych ju% w latach 60. i 70. XX wieku wykazali, %e istnieje pewien do!' stabilny typ postaw,
czasami okre!lany jako skrajny liberalizm, który neguje
wszelkie wi&zy mi&dzyludzkie, przejawia si& brakiem zainteresowania stanem innych ludzi, brakiem poszanowania dla konwencji, nonkonformizmem, nieskr&powanym
jawnym d$%eniem do uzyskiwania przewagi (w adzy)
w ka%dej sferze %ycia oraz opowiadaniem si& za swobodn$ realizacj$ agresywnych i seksualnych impulsów.
Jednocze!nie ludzie o takich postawach popieraj$ prowadzenie wojen i s$ przekonani o w asnej wy%szo!ci nad
lud#mi nale%$cymi do rozmaitych mniejszo!ci spo ecznych. Znaleziono zwi$zek tych postaw (wyra#nie przypominaj$cych opisywany przez nas wcze!niej spo eczny
darwinizm) z syndromem osobowo!ci, który Eysenck
nazwa osobowo!ci" tward" (tough mindedness) (Eaves
i Eysenck, 1974; Eysenck i Eysenck, 1996; Eysenck
i Wilson, 1978). Ten typ osobowo!ci charakteryzuje
ludzi skupiaj$cych si& raczej na faktach i dzia aniach
ni% na kwestiach etycznych i teoretycznych, nastawionych materialistycznie, areligijnych i pesymistycznych.
Umys owa twardo!' jest przeciwstawiana osobowo!ci
mi#kkiej (tender mindedness), która wi$%e si& z „antydarwinistycznym” widzeniem !wiata jako miejsca wspó pracy i altruistycznej harmonii. Mo%na zatem przypuszcza',
%e osobowo!' twarda silnie determinuje przekonania g osz$ce, %e !wiatem rz$dz$ prawa d%ungli, a relacje mi&dzyludzkie s$ antagonistyczne, wrogie i ostro rywalizacyjne.
Badania prowadzone w dwóch ostatnich dekadach
przez zespó pod kierunkiem Jima Sidaniusa wskazuj$ na wyra#ne pozytywne zwi$zki twardo!ci umys owej z orientacj$ na dominacj& spo eczn$ (SDO, Social
Dominance Orientation) (Sidanius i in., 2004). Zdaniem
autorów koncepcji SDO, orientacja ta wyra%a zgeneralizowane pragnienie dominacji grupowej prowadz$ce do
faworyzacji grupy w asnej i defaworyzacji grup o ni%szym statusie (Sidanius i Pratto, 1999). Hierarchizacja
!wiata spo ecznego jest uniwersalnym motywem, ale istniej$ olbrzymie ró%nice indywidualne ze wzgl&du na jego
centralno!' i si &. Wed ug Sidaniusa i Pratto, ludzie silnie
motywowani pragnieniem dominacji nad innymi grupami
spo ecznymi akceptuj$ lub sami wytwarzaj$ takie postawy, przekonania i ideologie, które legitymizuj$ i usprawiedliwiaj$ mi&dzygrupowe ró%nice statusu (np. rasizm,
seksizm, ideologie „just-world thinking”). Wydaje si&, %e
z perspektywy teorii SDO darwinizm spo eczny g osz$cy
ide& przetrwania najsilniejszych i najlepiej przystosowanych do %ycia w „spo ecznej d%ungli”, nale%y uzna' za
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jeden z mitów legitymizuj$cych d$%enie do spo ecznej
dominacji, co oznacza, %e silna orientacja jednostki na
dominacj& spo eczn$ powinna zwi&ksza' jej akceptacj&
przekona" darwinistycznych.
Powy%sze rozwa%ania pozwalaj$ sformu owa' Hipotez& 2, mówi$c$, %e spo eczny darwinizm jest do pewnego stopnia ekspresj$ okre!lonych cech osobowo!ci.
W szczególno!ci mo%na przypuszcza', %e akceptacja spoecznego darwinizmu jest:
2a. tym mniejsza, im wy%szy poziom ugodowo!ci i otwarto!ci na do!wiadczenia;
2b. tym wi&ksza, im wy%szy poziom twardo!ci umys owej i orientacji na spo eczn$ dominacj&.
Rola warto"ci osobistych
Mo%na s$dzi', %e motywacja do realizacji okre!lonych
warto!ci osobistych uruchamia zachowania spo eczne,
które sprzyjaj$ akceptacji spo ecznego darwinizmu b$d#
mog$ prowadzi' do jego odrzucenia. Zgodnie z teori$
autodeterminacji, osoby nastawione na realizacj& celów
zewn&trznych, takich jak s awa, atrakcyjny wizerunek,
sukces materialny czy w adza, rywalizuj$ce ze wszystkimi niemal o wszystko, zyskuj$ mniej wsparcia spo ecznego oraz maj$ mniej ogólnej satysfakcji z %ycia ni% osoby
d$%$ce przede wszystkim do podtrzymywania dobrych
relacji z lud#mi, pomagania i samodoskonalenia (Deci
i Ryan, 1991; Kasser i Ahuvia, 2002). Zasada wzajemno!ci sprawia, %e rywalizacja i brak wsparcia kszta tuj$
zgeneralizowan$ nieufno!' do ludzi i negatywn$ wizj&
relacji spo ecznych jako wrogich i antagonistycznych.
Natomiast poprzez realizacj& celów wewn&trznych, które
zdaniem autorów omawianej koncepcji pozwalaj$ zaspokaja' podstawowe ludzkie potrzeby (mi o!', akceptacja,
bezpiecze"stwo, poczucie wspólnoty i blisko!ci z innymi), jednostka buduje pozytywny obraz !wiata i nabywa
przekonania, %e ludzie s$ na ogó dobrzy i mo%na im ufa'.
Innymi s owy, teoria autodeterminacji przewiduje kszta towanie si& pozytywnych lub negatywnych przekona"
o !wiecie spo ecznym przez do!wiadczane konsekwencje w asnych zachowa", ukierunkowanych na realizacj&
okre!lonych warto!ci osobistych. Badania prowadzone
w ró%nych kulturach potwierdzaj$ tezy omawianej teorii: osoby nastawione egocentrycznie, ukierunkowane na
zdobywanie i sprawowanie w adzy, manipuluj$ce innymi, d$%$ce do s awy i pieni&dzy s$ mniej ufne i silniej
przekonane, %e !wiat jest spo eczn$ d%ungl$, ni% osoby
nastawione na kooperacj&, harmoni&, przyja#" i bliskie
zwi$zki (Kasser i Ryan, 2001; Schmuck i Kasser, 2000;
Skar%y"ska, 2004; Skar%y"ska i Kulesza, 2005).
Wydaje si&, %e w ogólnym planie teoretycznym kluczem do zrozumienia relacji $cz$cych sfer& warto!ci
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osobistych z darwinistyczn$ ideologi$ jest poj&cie socjocentryzmu. Najszerzej mo%na je opisa' jako psychologiczn$ dominacj& orientacji „ku innym” nad orientacj$
„ku sobie”. W literaturze odnajdujemy przynajmniej trzy
teoretycznie odr&bne, cho' w du%ym stopniu powi$zane
ze sob$ wymiary warto!ci osobistych, których funkcjonalno!' zosta a bogato udokumentowana empirycznie.
Pierwszy z nich dotyczy dwóch ró%nych sposobów ujmowania relacji mi&dzy jednostk$ a grup$: kolektywistycznego i indywidualistycznego. Kolektywizm, oznaczaj$cy
w codziennej aktywno!ci cz owieka relatywny prymat celów grupowych/wspólnotowych nad celami osobistymi,
po $czony jest z podporz$dkowaniem w asnych zachowa" oczekiwaniom wynikaj$cym z norm kolektywnych.
Ten sposób ujmowania relacji jednostka–grupa opiera
si& na normatywnym, nie zawsze u!wiadamianym za o%eniu o zale%no!ci jednostki od jakiej! wi&kszej ca o!ci.
W zwi$zku z tym kolektywi!ci spostrzegaj$ !wiat przez
pryzmat wspó zale%no!ci i solidarno!ci z lud#mi w obr&bie w asnej grupy, d$%$ do zachowania grupowej to%samo!ci, dbaj$ o dobrobyt i trwa o!' grupy (Daab, 1991,
1993; Hofstede, 2000; Reykowski, 1990; Triandis, 1995).
Przeciwie"stwem tak rozumianego kolektywizmu jest indywidualizm, odrzucaj$cy prymat interesu grupy i kolektywnych norm na rzecz interesu jednostkowego i osobistej
wolno!ci. Dla indywidualisty !wiat jest zbiorem samodzielnych jednostek, zabiegaj$cych o znalezienie dla siebie odpowiednich form i warunków %ycia. Dlatego koncentruje si& on na kompetencjach i sprawno!ciach. Obraz
innych ludzi i ustosunkowanie do nich indywidualista
tworzy na podstawie oceny ich niezale%no!ci, zdolno!ci
i umiej&tno!ci wygrywania rywalizacji. Drugim wymiarem charakterystycznym dla orientacji „ku innym” jest
humanizm (Boski, 1995). Do jego najwa%niejszych wyznaczników nale%y troska o bliskie osoby, dba o!' o relacje mi&dzyludzkie, prospo eczne zaanga%owanie w dobro
wspólne i zainteresowanie tzw. kultur$ wy%sz$. Z kolei
zaprzeczeniem warto!ci humanistycznych jest materializm, odznaczaj$cy si& bezosobowym i instrumentalnym
traktowaniem ludzi, koncentracj$ na zarabianiu pieni&dzy
i gromadzeniu dóbr materialnych oraz nastawieniem na
rywalizacj&. Trzeci z socjocentrycznych wymiarów warto!ci mo%na uj$' jako aksjologiczny konserwatyzm. Jest
on pochodn$ konserwatywnej wizji %ycia spo ecznego,
wedle której spo ecze"stwo nie jest zbiorem zatomizowanych jednostek, lecz organiczn$ ca o!ci$, któr$ rz$dzi
zasada ci$g o!ci historycznej. Wspólnota jest nadrz&dna
wobec jednostki, tradycja przekazywana z pokolenia na
pokolenie jest spoiwem gwarantuj$cym ad spo eczny,
a rol$ jednostki jest dba o!' o wewn&trzn$ spójno!' i spoeczn$ harmoni&. W uj&ciu psychologicznym preferencje

dla warto!ci konserwatywnych najlepiej oddaje tzw. koowa struktura warto!ci autorstwa Shaloma Schwartza
(2003). Na wymiar ten sk adaj$ si& trzy typy warto!ci
osobistych: konformizm – bezwarunkowe podporz$dkowanie normom i zasadom %ycia w grupie, tradycja – szacunek dla tradycyjnych warto!ci dziedziczonych przez
kolejne pokolenia, po $czony z ich kultywowaniem; oraz
bezpiecze"stwo grupy, rozumiane jako dba o!' o jej wewn&trzn$ spójno!' i dobre funkcjonowanie.
Poniewa% przekonania darwinistyczne stoj$ w wyra#nej sprzeczno!ci z orientacj$ socjocentryczn$, sk ania nas
to do sformu owania Hipotezy 3, mówi$cej, %e akceptacja spo ecznego darwinizmu jest tym mniejsza, im silniej
cenione s$ warto!ci kolektywistyczne, humanistyczne
(przeciwstawne materializmowi) i konserwatywne.
Zakotwiczenie we wspólnocie narodowej
i obywatelskiej
S$dzimy, %e na spo eczny darwinizm mo%na te% patrze'
jak na pewnego rodzaju przejaw poznawczego i afektywnego dystansowania si& wobec wspólnoty czy nawet
wyobcowania z niej. Negatywna wizja innych ludzi i brutalno!' regu , przypisywana ich dzia aniom, os abiaj$ budowanie wi&zi ze spo ecze"stwem, którego ka%dy – jako
obywatel – jest cz&!ci$ sk adow$. Ale zale%no!' ta mo%e
mie' tak%e odwrotny kierunek. Mo%na przypuszcza',
%e nie tylko rodzaj spo ecznie akceptowanych warto!ci
(wcze!niej opisanych), lecz tak%e si a i forma przywi$zania do wspólnoty (rodzina, przyjaciele, Ko!ció , grupa
zawodowa, naród, spo ecze"stwo) istotnie wi$%$ si& z wizj$ !wiata spo ecznego.
Poczucie przynale%no!ci do szerszej zbiorowo!ci, które
– jak s$dzimy – powinno sprzyja' odrzuceniu spo ecznego darwinizmu, mo%na deÞniowa' poprzez tzw. postawy
narodowe, opisuj$ce na ró%nych wymiarach przywi$zanie do w asnego pa"stwa i narodu (por. Kelman, 1997;
Skar%y"ska, 2005; Staub, 1999). Zdecydowali!my si&
bada' zwi$zek darwinizmu spo ecznego w a!nie z t$ kategori$ wi&zi czy identyÞkacji spo ecznej, poniewa% jest
ona najszerzej dost&pna, ludzie atwo przywo uj$ j$ do
!wiadomo!ci i – poniewa% ma ona ró%ne odmiany – jej
samookre!lenie nie jest obarczone spo eczn$ aprobat$.
Postawy narodowe s$ charakteryzowane przez rodzaj
emocji, przekona" i zachowa", %ywionych i przejawianych wobec wspólnoty narodowej. Sympatia do w asnego
narodu, kraju czy pa"stwa, pozytywne przekonania na ich
temat oraz zachowania ukierunkowane na ich dobro s$
przez wielu autorów traktowane jako wska#nik zakotwiczenia spo ecznego (np. Bar-Tal, 1993; Dekker i Malova,
1994; Nathanson, 1997). Tak rozumiane przywi$zanie,
okre!lane jako patriotyzm, powinno os abia' poziom

CO WZMACNIA/OS*ABIA SPO*ECZNY DARWINIZM? O ROLI DO+WIADCZE) Z LUD,MI…

akceptacji darwinistycznych przekona". Nie jest to jedyna forma przywi$zania do wspólnoty narodowej. Wielu
autorów (np. Kosterman i Feshbach, 1989) przeciwstawia
jej nacjonalizm – postaw& cechuj$c$ si& spostrzeganiem
wy%szo!ci w asnego kraju i tendencj$ do przypisywania
mu dominuj$cej pozycji nad innymi. Takiemu nastawieniu wobec w asnej grupy mog$ towarzyszy' negatywne
postawy wobec obcych. Mamy wówczas do czynienia
z negatywnymi przekonaniami i emocjami wobec innych
ni% „nasi” oraz z tendencj$ do ich defaworyzacji, dyskryminacji, a czasem tak%e agresji. Mo%na przypuszcza', %e
– w przeciwie"stwie do patriotyzmu – nacjonalistyczna
forma przywi$zania $czy si& z akceptacj$ spo ecznego
darwinizmu.
W obszarze postaw narodowych pojawi a si& niedawno
ca kiem nowa propozycja, wywodz$ca si& z zupe nie innej perspektywy teoretycznej ni% tradycyjne rozró%nienie
patriotyzm – nacjonalizm. Badacze ameryka"scy Schatz
i Lavine (2007) wyró%nili dwa oparte na odmiennych
mechanizmach motywacyjnych wzorce uczestnictwa we
wspólnocie narodowej. Pierwszy z nich to zaanga$owanie symboliczne, wyra%aj$ce si& manifestowaniem pozytywnych uczu' wobec narodowych symboli i przywi$zaniem do rytualno-ceremonialnych zachowa". Narodowe
symbole nadaj$ wyrazist$ form& grupowej historii, u atwiaj$c$ jej gloryÞkacj&, idealizacj& i tworzenie narodowej mitologii. Tworz$ swego rodzaju grupow$ esencj&
$cz$c$ cz onków grupy w przekonaniu uczestnictwa we
wspólnocie o charakterze ponadczasowym. Symboliczne
uczestnictwo w grupie narodowej Schatz i Lavine przeciwstawiaj$ innej, maj$cej wyra#nie utylitarny charakter,
formie uczestnictwa, któr$ okre!laj$ jako zaanga$owanie
instrumentalne. Podstawowym wyznacznikiem tej formy zaanga%owania jest zainteresowanie poszczególnych
cz onków wspólnoty tym, czy instytucje pa"stwa s$ efektywne, dzia aj$ wed ug wspólnie ustalonych regu oraz
czy zapewniaj$ okre!lone korzy!ci wszystkim cz onkom
grupy.
Oba opisane powy%ej typy zaanga%owania zwi&kszaj$
si & pozytywnych postaw wobec wspólnoty narodowej
i dowodz$ dobrego zakotwiczenia spo ecznego jednostki (Schatz i Lavine, 2007; Schatz, Staub i Lavine, 1999).
Maj$ zatem bez w$tpienia charakter socjocentryczny, co
oznacza, %e powinny hamowa' rozwój przekona" darwinistycznych. W przypadku zaanga%owania symbolicznego za tak$ hipotez$ przemawia te% fakt, %e – jak pokazuj$
badania (Radkiewicz, 2009) – przywi$zanie do narodowej symboliki mo%na traktowa' jako koherentny element
szerszego, konserwatywno-tradycyjnego !wiatopogl$du.
Natomiast u podstaw zaanga%owania instrumentalnego – na co wskazuj$ Schatz i Lavine – le%y motywacja
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socjotropiczna, która zak ada okre!lony poziom zaufania
do instytucji pa"stwa i wiary w sprawcz$ si & spo ecze"stwa obywatelskiego.
Reasumuj$c, ostatnia hipoteza (Hipoteza 4) mówi
o tym, %e spo eczny darwinizm jest powi$zany z ró%nymi
formami zakotwiczenia we wspólnocie narodowej i obywatelskiej. W szczególno!ci mo%na oczekiwa', %e akceptacja spo ecznego darwinizmu jest:
4a. tym mniejsza, im wy%szy poziom patriotyzmu, zaanga%owania symbolicznego i zaanga%owania instrumentalnego;
4b. tym wi&ksza, im wy%szy poziom nacjonalizmu.
Metoda badawcza
Empiryczn$ podstaw& weryÞkacji naszych hipotez stanowi$ dane pochodz$ce z trzech bada". By y to:
1) Badanie studentów metod$ online, z wykorzystaniem internetowej platformy Qlabo.eu (spe niaj$cej standardy mi&dzynarodowe komisji do spraw testów psychologicznych). Badanie przeprowadzono mi&dzy grudniem
2009 a marcem 2010 roku. Uczestniczy o w nim 198 studentów w wieku od 19 do 36 lat (M = 23 lata), w tym 65%
kobiet i 35% m&%czyzn.
2) Ogólnopolskie badanie sonda%owe przeprowadzone
metod$ bezpo!redniego wywiadu ankieterskiego w listopadzie 2009 roku na losowej, reprezentatywnej próbie
1000 doros ych Polaków.
3) Ogólnopolskie badanie sonda%owe przeprowadzonego metod$ bezpo!redniego wywiadu ankieterskiego w sierpniu 2007 roku, na losowo-kwotowej próbie
600 doros ych Polaków, obejmuj$cej wszystkie regiony
Polski.
Narz$dzia pomiarowe
Zmienna zale$na
Darwinizm spo eczny mierzono skal$ stosowan$ przez
Duckitta i Fisher (2003). Autorem t umaczenia jest Piotr
Radkiewicz. W Badaniach 1 i 3 u%yto pe nej, pi&tnastopozycyjnej wersji skali, w Badaniu 2 pos u%ono si& wersj$
skrócon$ do o!miu itemów. Przyk adowe pozycje skali:
„Je!li trzeba by' m!ciwym i bezlitosnym, aby osi$gn$'
swoje cele, to powinno si& tak post&powa'”, „W gruncie
rzeczy ludzie s$ jak przedmioty, którymi trzeba po cichu
i na ch odno manipulowa' dla ich w asnego dobra”, „Je!li
trzeba by' m!ciwym i bezlitosnym, aby osi$gn$' swoje
cele, to powinno si& tak post&powa'”, „(ycie nie polega
na tym, %e przetrwa' mog$ tylko najlepiej przystosowani. Powinni!my kierowa' si& wspó czuciem i prawami
moralnymi” (odwrotne kodowanie), „(yjemy w !wiecie,
który nie zna lito!ci i czasami trzeba zachowywa' si& bezwzgl&dnie”. Ka%da pozycja oceniana by a na skali od 1
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(zdecydowanie si# nie zgadzam) do 7 (zdecydowanie si#
zgadzam). Oryginalna wersja Skali Darwinizmu jest trafna
teoretycznie. Zawiera pozycje dotycz$ce przekona" o tym,
%e !wiat spo eczny jest cyniczn$, rywalizacyjn$ d%ungl$,
pozbawion$ regu , w której licz$ si& tylko si a i uzyskiwanie przewagi. Niektóre pozycje oryginalnej skali zosta y
zaczerpni&te ze Skali Makiawelizmu Mach IV (podskale
d$%enia do w adzy i dominacji oraz amoralnej manipulacji), (Duckitt i in., 2002). Polska wersja skali by a kilkakrotnie stosowana na ró%nych próbach. Jej wyniki znacz$co koreluj$ z ró%nymi miarami nieufno!ci oraz z innym syndromem antagonistycznych przekona" o !wiecie
– z wiar$, %e %ycie jest gr$ o sumie zerowej (Skar%y"ska
i Radkiewicz, 2009; Skar%y"ska i Henne, 2011).
Zmienne niezale$ne (wyja!niaj"ce)
Do!wiadczenia z lud%mi. Predyktory nale%$ce do tej
kategorii mierzono w Badaniu 1. Subiektywny bilans do!wiadcze& z lud%mi wska#nikowano dwoma pytaniami:
„Ile dobrego zrobili Panu(-i) inni ludzie?” oraz „Ile z ego
zrobili Panu(-i) inni ludzie?”. Odpowiedzi udzielano na
skalach od 0 (prawie nic) do 7 (bardzo du$o). Autorem
tego narz&dzia jest Janusz Grzelak (2007).
Poczucie zawiedzionego zaufania ze strony osób znacz"cych mierzono sze!ciopozycyjn$ skal$ w asnego autorstwa. Respondenci byli proszeni o wskazanie na skalach od 1 (niemal nigdy) do 7 (niemal zawsze), jak cz&sto
do!wiadczali zawodu, rozczarowania czy z ego traktowania ze strony rodziców, nauczycieli, prze o%onych,
bliskich kolegów, urz&dników pa"stwowych, polityków.
Wyniki tej skali s$ istotnym predyktorem poziomu zgeneralizowanego zaufania do ludzi oraz stosunku do demokracji (Skar%y"ska, Henne, 2011). Skala okaza a si& s abo
rzetelna – ' Cronbacha wynosi a 0,59.
Osobowo!(
Otwarto!( na do!wiadczenia i ugodowo!( mierzono
(Badanie 1) za pomoc$ polskiej wersji Inwentarza Osobowo!ci NEO-FFI (Zawadzki i in., 1998). Podstaw$
tego narz&dzia jest pi&cioczynnikowy model osobowo!ci autorstwa Costy i McCrae. Badani otrzymuj$ list&
60 twierdze", dotycz$cych ró%nych charakterystyk i na
5-stopniowych skalach oceniaj$, w jakim stopniu ka%da
z charakterystyk opisuje ich osobowo!'. Skale mierz$ce
poszczególne cechy osobowo!ci sk adaj$ si& z 12 pozycji
i wszystkie okaza y si& rzetelne. Odpowiednie warto!ci '
Cronbacha wynosi y: dla ugodowo!ci 0,78, dla otwarto!ci na do!wiadczenia 0,67, dla neurotyczno!ci 0,89, dla
sumienno!ci 0,84 i dla ekstrawersji 0,67.
Pomiar mi#kko!ci – twardo!ci umys owej (Badanie 3)
zaczerpni&to z bada" J. Duckitta (Duckitt i Fisher, 2003).

U%yto listy 16 przymiotników (przyk ady: $yczliwy, agodny, troskliwy – mi&kko!'; mocny, twardy, bezwzgl#dny – twardo!'). Respondenci na skali od 0 (zdecydowanie
do mnie nie pasuje) do 7 (zdecydowanie do mnie pasuje) mieli za zadanie stwierdzi', na ile wymienione przymiotniki pasuj$ lub nie do ich osobowo!ci i zachowania.
Dla cz&!ci odpowiedzi odwrócono skal&, tak aby niskie
warto!ci wskazywa y mi&kko!', a wysokie twardo!',
a nast&pnie ze wszystkich odpowiedzi (przez u!rednienie) utworzono globaln$ skal&. Jej wewn&trzna rzetelno!'
' Cronbacha wynios a 0,88.
Do pomiaru orientacji na spo eczn" dominacj# (Badanie 3) u%yto skróconej skali autorstwa Sidaniusa i Pratto
(1999). Przyk adowe pozycje: „Niektórzy ludzie s$ po
prostu wi&cej warci ni% inni”, „Je%eli wszyscy byliby
równo traktowani, mieliby!my mniej problemów w naszym kraju” (od 1 – zdecydowanie si# nie zgadzam, do 6 –
zdecydowanie si# zgadzam). Wspó czynnik ' Cronbacha
dla 10 pozycji osi$gn$ warto!' 0,75.
Warto!ci osobiste
Indywidualizm ( – kolektywizm mierzono (Badanie 2) za
pomoc$ Skali I–K, autorstwa Daaba (1991). Respondentom przedstawiono osiem par cech i poproszono w wskazanie w ka%dej parze tej cechy, która ich zdaniem jest
cenniejsza i czyni cz owieka bardziej warto!ciowym.
Przyk ady: pomys owy – sympatyczny, inteligentny – pomocny, obrotny – tolerancyjny. Osoby, które w ka%dej
z trzech przyk adowych par wybiera y cech& pierwsz$,
charakteryzuj$ si& wysokim poziomem indywidualizmu;
osoby, które wybieraj$ cech& drug$, cechuj$ si& wysokim
poziomem kolektywizmu. Wyniki kodowano w taki sposób, aby niskie warto!ci wskazywa y na indywidualizm,
a wysokie na kolektywizm. Rzetelno!' wewn&trzna skali
wynios a ' = 0,65. Skala ta wielokrotnie by a wcze!niej
stosowana na ogólnopolskich próbach. Jest trafna zewn&trznie: jej wyniki istotnie koreluj$ z wynikami innych
skal, mierz$cych indywidualistyczne i kolektywistyczne
przekonania. Na przyk ad: wy%sze wyniki w Skali I–K
(czyli wy%szy kolektywizm) s$ silnie pozytywnie zwi$zane z akceptacj$ twierdze" postuluj$cych opieku"cz$ rol&
pa"stwa (Daab, 1993).
Do pomiaru humanizmu – materializmu (Badanie 2) u%yto skróconej wersji skali stosowanej przez Boskiego
(1995). Sk ada a si& ona z 6 pozycji, a jej rzetelno!'
wewn&trzna osi$gn& a warto!' ' Cronbacha = 0,64.
Respondentów pytano na skali od 1 (zdecydowanie si# nie
zgadzam) do 5 (zdecydowanie si# zgadzam), na ile zgadzaj$ si& z przedstawianymi im stwierdzeniami. Przyk ady:
„Nie jeste!my automatami do za atwiania interesów, %ycie wymaga ludzkich kontaktów” (odwrotne kodowanie),
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„Kontakty z lud#mi traktuj& biznesowo: «za atw szybko,
co swoje, i cze!'!»”, „Staram si&, aby wszystko, czego
si& w %yciu tkn&, przynosi o konkretny materialny zysk”.
Dla cz&!ci odpowiedzi odwrócono skal&, tak aby niskie
warto!ci wskazywa y humanizm, a wysokie materializm.
Przywi$zanie do warto!ci konserwatywnych zoperacjonalizowano (Badanie 3) przez pomiar konformizmu, tradycji i bezpiecze&stwa kwestionariuszem Portrait Values
Questionnaire (Schwartz, 2003). Narz&dzie to sk ada si&
z 40 pozycji opisuj$cych pogl$dy i zachowania nieznanej osoby. S$ one reprezentatywne dla dziesi&ciu typów
warto!ci osobistych, w tym m.in. konformizmu, tradycji
i bezpiecze"stwa. Zadaniem respondenta jest okre!lenie
– na skali od 1 do 7 – stopnia, w jakim jego odczucia i zachowania podobne s$ do prezentowanego opisu. Ka%da
z trzech uwzgl&dnionych tu warto!ci jest wska#nikowana
przez kilka opisów. Przyk adowe pozycje: konformizm –
„Stara si& robi' to, czego oczekuj$ od niego inni. Wa%ne
jest dla niego bycie pos usznym i zdyscyplinowanym”,
„Wa%ne jest dla niego, aby by' zawsze uprzejmym dla innych ludzi. Uwa%a, %e zawsze nale%y okazywa' szacunek
rodzicom i osobom starszym”; tradycja – „Wa%ne jest dla
niego to, czego nauczy a go rodzina. Chce post&powa'
zgodnie z rodzinnymi obyczajami i tradycjami”, „Wa%ne
jest dla niego, aby nie zwraca' na siebie uwagi. Chce by'
osob$ skromn$”; bezpiecze"stwo – „Wa%ne s$ dla niego
czysto!' i porz$dek. Nie chce, aby otacza y go ba agan
i nie ad”, „Wa%ne jest dla niego, aby w adza zapewnia a
mu ochron& przed wszelkimi zagro%eniami. Pragnie, %eby
pa"stwo by o silne, aby mog o broni' swych obywateli”.
Pozycje mierz$ce poszczególne rodzaje warto!ci s$ ze
sob$ powi$zane, tworz$c trzy dostatecznie rzetelne skale
warto!ci. Dla skali warto!ci konformizmu – zawieraj$cej
trzy pozycje – ' Cronbacha wynios a 0,40; dla warto!ci
tradycji (pi&' pozycji) wynosi 0,61, a dla skali warto!ci
bezpiecze"stwa wynios a 0,69.
Zakotwiczenie we wspólnocie narodowej i obywatelskiej
Przywi"zanie do wspólnoty mierzono (Badanie 3) Skal$
Postaw Narodowych autorstwa Skar%y"skiej (2005).
Sk ada si& ona z podskal patriotyzmu i nacjonalizmu, zawieraj$cych po siedem itemów. Obie podskale osi$gn& y
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bardzo wysok$ rzetelno!', odpowiednio: ' = 0,89 i 0,90.
Przyk ady: patriotyzm – „Lubi& Polsk&”, „W ka%dej sytuacji Polak powinien szanowa' nasze symbole narodowe:
ßag&, god o, hymn”; nacjonalizm – „Wol& by' Polakiem
ni% obywatelem jakiegokolwiek innego kraju na !wiecie”,
„Ogólnie bior$c, Polska jest lepszym krajem ni% wi&kszo!' innych krajów”.
Jako wska#nik zaanga$owanie symbolicznego i instrumentalnego pos u%y a skrócona skala Schatza i Lavine’a (2007). Obydwie podskale sk ada y z dziewi&ciu
pozycji i osi$gn& y rzetelno!' wewn&trzn$ ' Cronbacha = 0,77 i 0,75. Przyk ady: przywi$zanie symboliczne
– „Szacunek dla naszych narodowych symboli, takich jak
ßaga, powinien by' jedn$ z podstawowych powinno!ci
polskich obywatel”, „Symboliczne wyra%anie patriotyzmu, takie jak oddawanie honorów ßadze czy !piewanie
hymnu, nie s$ dla mnie a% tak wa%ne” (kodowanie odwrócone); przywi$zanie instrumentalne – „Jako!' naszego systemu spo ecznego i politycznego le%y mi bardzo na
sercu”, „Czasami ludzie zbytnio si& przejmuj$ tym, jaka
jest nasza demokracja” (kodowanie odwrócone).
Wyniki bada#
W Tabeli 1 zestawiono podstawowe charakterystyki
skali darwinizmu spo ecznego otrzymane w trzech opisanych wcze!niej badaniach. Warto zauwa%y', %e we
wszystkich pomiarach – pomimo ró%nic w liczebno!ciach prób i ich spo eczno-demograÞcznej kompozycji
– otrzymano zbli%one warto!ci miar tendencji centralnej.
W Badaniach 1 i 3 rozk ady wyników na skali darwinizmu s$ niemal identyczne, w Badaniu 2 – w porównaniu
z 1 i 3 – zauwa%alne jest wi&ksze rozproszenie rozk adu
i rysuj$ca si& asymetryczno!' (Mo < Me < M). Wynika to
z faktu, i% tylko badanie drugie by o prowadzone na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej. Dodatnie warto!ci
wspó czynników sko!no!ci !wiadcz$ o tym, %e wszystkie trzy rozk ady wykazuj$ tendencj& do prawosko!no!ci. Jednak nie oznacza to jeszcze, %e powinni!my uzna'
je za asymetryczne. Testy Ko mogorowa – Smirnowa na
zgodno!' z rozk adem normalnym pokazuj$, %e rozk ady
w Badaniach 1 i 3 nie odbiegaj$ w sposób istotny statystycznie od rozk adu normalnego, natomiast rozk ad

Tabela 1.
Podstawowe statystyki opisowe dla skali darwinizmu spo ecznego
M

Me

Mo

Sd

Sko!no!'

Itemy

'

N

Badanie 1

2,46

2,47

2,40

0,50

0,l5

15

0,69

197

Badanie 2

2,53

2,33

2,00

0,99

0,38

8

0,76

989

Badanie 3

2,53

2,54

2,36

0,55

0,30

15

0,76

591
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w Badaniu 2 nale%y uzna' za asymetryczny (Z = 2,89;
p < 0,001).
W Badaniach 1 i 3 skala darwinizmu sk ada a si& z 15 pozycji, a w Badaniu 2 zastosowano jej skrócon$ wersj&
(wybrano osiem pozycji wykazuj$cych najwi&ksz$ moc
dyskryminacyjn$). Mimo tych i innych (por. liczebno!ci
prób) znacz$cych ró%nic, we wszystkich trzech przypadkach rzetelno!' wewn&trzna skali mierzona wspó czynnikiem ' Cronbacha by a zbli%ona i osi$ga a akceptowalne
wielko!ci.
Pozytywne i negatywne do!wiadczenia z lud%mi
Zgodnie z Hipotezami 1, 1a i 1b, akceptacja dla przekona" darwinistycznych powinna rosn$' wraz ze wzrostem liczby negatywnych i spadkiem liczby pozytywnych
do!wiadcze" z lud#mi. Ponadto oczekiwano, %e wysokiemu poziomowi spo ecznego darwinizmu sprzyja' b&d$
do!wiadczenia zawiedzionego zaufania do osób znacz$cych.
Wszystkie trzy formy do!wiadcze" z lud#mi s$ ze sob$
istotnie, cho' niezbyt silnie skorelowane. Zgodnie z oczekiwaniami, do!wiadczenia pozytywne koreluj$ ujemnie
z do!wiadczeniami negatywnymi (r = –0,16; p < 0,05)
i ze zgeneralizowan$ miar$ zawodów doznawanych ze
strony osób znacz$cych (r = –0,28; p < 0,01). Ponadto
do!wiadczenia negatywne koreluj$ silnie w kierunku dodatnim z cz&sto!ci$ doznawanych zawodów (r = 0,39;
p < 0,01).
Tabela 2 przedstawia analiz& regresji, za pomoc$ której
sprawdzano Hipotezy 1, 1a i 1b. Wynika z niej, %e w wyja!nianiu poziomu darwinizmu istotn$ rol& odgrywaj$
pozytywne do!wiadczenia z lud#mi () = –0,27; p < 0,01)
oraz poczucie zawodu ze strony osób znacz$cych
() = 0,16; p < 0,05): im mniej do!wiadcze" pozytywnych oraz im wi&cej do!wiadcze" zawodu ze strony osób
znacz$cych, tym silniejszy spo eczny darwinizm. Liczba
do!wiadcze" negatywnych („ile z ego dosta e! od innych
ludzi?”) nie ró%nicuje poziomu spo ecznego darwinizmu.
Tabela 2.
Pozytywne i negatywne do!wiadczenia z lud#mi jako predyktory darwinizmu spo ecznego

Model w pe nej postaci wyja!nia 10% ca kowitej wariancji zmiennej zale%nej.
Czynniki osobowo!ciowe
Zgodnie z Hipotez$ 2 mo%na oczekiwa', %e sk onno!'
do spo ecznego darwinizmu jest tym ni%sza, im wy%szy
jest poziom ugodowo!ci i otwarto!ci na do!wiadczenia
– dwóch spo!ród pi&ciu czynników osobowo!ci tworz$cych tzw. Wielk$ Pi$tk& (Hipoteza 2a). Mo%na te% przypuszcza', %e osoby charakteryzuj$ce si& twardo!ci$ umys ow$ i siln$ orientacj$ na spo eczn$ dominacj& (SDO)
b&d$ przejawia y wy%szy poziom darwinizmu ni% osoby odznaczaj$ce si& mi&kko!ci$ umys ow$ i nisk$ SDO
(Hipoteza 2b).
Tabela 3 pokazuje wzajemne interkorelacje w obr&bie cech Wielkiej Pi$tki. Ugodowo!' koreluje dodatnio
z otwarto!ci$ na do!wiadczenia (r = 0,26; p < 0,01), ekstrawersj$ (r = 0,26; p < 0,01) i sumienno!ci$ (r = 0,27;
p < 0,01) oraz ujemnie z neurotyczno!ci$ (r = –0,27;
p < 0,01). Oprócz wspomnianej dodatniej korelacji z ugodowo!ci$, otwarto!' na do!wiadczenia nie wykazuje
zwi$zków korelacyjnych z innymi cechami.
W Tabeli 4 znajduj$ si& wyniki analizy regresji sprawdzaj$cej hipotez& 2a. Potwierdzaj$ one przypuszczenia, %e
wzrostowi przekona" darwinistycznych towarzysz$ ma a
Tabela 3.
Macierz interkorelacji cech Wielkiej Pi$tki
(1)
Ugodowo!' (1)

(2)

(3)

(4)

–

Otwarto!' na do!w. (2)

–0,26**

–

Neurotyczno!' (3)

–0,27**

–0,07

–

Ekstrawersja (4)

–0,26**

–0,12

–0,55**

–

Sumienno!'

–0,27**

–0,08

–0,40**

0,32**

* p - 0,05; ** p - 0,01

Tabela 4.
Cechy Wielkiej Pi$tki jako predyktory darwinizmu spo ecznego
B (S.E.)

)

t (196)

*2

Ugodowo!'

–0,03 (0,006)0

–0,39

–5,61**

0,141

Otwarto!' na do!w.

–0,02 (0,006)0

–0,19

–2,89**

0,042

Predyktory
Predyktory

B (S.E.)

)

t (196)

*2

Ile dobrego od ludzi?

–0,11 (0,03)

–0,27

–3,87**

0,072

Ile z ego od ludzi?

–0,01 (0,02)

–0,04

–0,57**

0,002

Neurotyczno!'

–0,007 (0,005)

–0,11

–1,43**

0,011

Zawody od osób
znacz$cych

–0,15 (0,07)

–0,16

–2,10**

0,022

Ekstrawersja

–0,001 (0,006)

–0,01

–0,19**

0,000

Sumienno!'

–0,008 (0,005)

–0,11

–1,55**

0,012

2

R2skoryg.

= 0,10, F(3, 196) = 8,53**
R = 0,12;
* p - 0,05; ** p - 0,01

2

2

R = 0,24; R skoryg. = 0,22; F(5, 196) = 11,92
* p - 0,05; ** p - 0,01
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Tabela 5.
Twardo!' umys owa i orientacja na spo eczn$ dominacj&
jako predyktory darwinizmu spo ecznego
Predyktory
Mi&kko!' vs twardo!'
SDO

B (S.E.)

)

t (282)

*2

0,33 (0,04)

0,43

7,98**

0,185

0,06 (0,05)

0,06

1,13**

0,005

R2 = 0,20; R2skoryg. = 0,19; F(2, 282) = 34,0**
* p - 0,05; ** p - 0,01

Warto!ci osobiste
Hipotezy 3, 3a i 3b dotyczy y wp ywu oddzia ywania
warto!ci osobistych na poziom spo ecznego darwinizmu.
Wynika z nich, %e osoby charakteryzuj$ce si& w obszarze warto!ci osobistych silnym kolektywizmem i humanizmem b&d$ przejawia y wy%szy poziom darwinizmu
ni% osoby ceni$ce warto!ci indywidualistyczne i materialistyczne. Ponadto oczekiwano, %e wzrost spo ecznego darwinizmu powinien by' powi$zany z odrzucaniem
warto!ci konstytuuj$cych w strukturze warto!ci (Shaloma
Schwartza wymiar konserwatyzmu).

Tabela 6.
Indywidualizm i materializm jako predyktory darwinizmu
spo ecznego
B (S.E.)

)

t (984)

*2

Indywidualizm –
– kolektyw.

–0,47 (0,09)

–0,15

–5,08**

0,026

Humanizm –
– materializm

–0,38 (0,03)

–0,39

13,28**

0,152

2

R2skoryg.

B (S.E.)

)

t (288)

*2

Konformizm

–0,12 (0,05)

–0,15

–2,41**

0,020

Tradycja

–0,22 (0,07)

–0,20

–3,36**

0,038

Bezpiecze"stwo

–0,04 (0,05)

–0,04

–0,77**

0,002

Predyktory

R2 = 0,07; R2skoryg. = 0,06; F(3, 288) = 6,66**
* p - 0,05; ** p - 0,01

ugodowo!' () = –0,39; p < 0,01) oraz, w nieco mniejszym
stopniu, ma a otwarto!' na do!wiadczenia () = –0,19;
p < 0,01). Neurotyczno!', ekstrawersja i sumienno!'
nie ró%nicuj$ poziomu spo ecznego darwinizmu. Model
Wielkiej Pi$tki czynników osobowo!ci wyja!nia 22%
ca kowitej wariancji zmiennej zale%nej.
Analiza regresji przedstawiona w Tabeli 5 dotyczy
Hipotezy 2b. Przypuszczenia, i% darwinizm spo eczny
jest silnie osadzony w twardo!ci umys owej znalaz y
bardzo mocne wsparcie empiryczne () = 0,43; p < 0,01).
Nie wyst$pi natomiast spodziewany pozytywny efekt
orientacji na spo eczn$ dominacj& (SDO). Warto doda',
%e obydwa predyktory by y ze sob$ s abo, dodatnio skorelowane (r = 0,13; p < 0,01). Model wyja!nia 19% ca kowitej wariancji zmiennej zale%nej.

Predyktory

Tabela 7.
Warto!ci konserwatywne jako predyktory darwinizmu spoecznego

= 0,20; F(2, 984) = 121,90**
R = 0,20;
* p - 0,05; ** p - 0,01

Tabela 8.
Macierz interkorelacji pomi&dzy wska#nikami zakotwiczenia wspólnocie
(1)
Patriotyzm (1)

(2)

(3)

–

Nacjonalizm (2)

0,47**

Zaanga%owanie symboliczne (3)

0,55**

0,35**

Zaanga%owanie instrumentalne

0,40**

0,20**

0,46**

* p - 0,05; ** p - 0,01

Analiza regresji przedstawiona w Tabeli 6 dotyczy
Hipotez 3, 3a i 3b. Mocne wsparcie empiryczne uzyska a
hipoteza mówi$ca o tym, %e darwinizm mo%e by' pozytywnie zwi$zany z materializmem () = 0,39; p < 0,01).
Cho' kolejny efekt jest s abszy, to potwierdza te% nasze
przypuszczenia, %e niskiej akceptacji darwinizmu sprzyja
silny kolektywizm () = –0,15; p < 0,01). Obydwa predyktory by y ze sob$ niezbyt silnie negatywnie skorelowane
(r = –0,22; p < 0,01). Model ten wyja!nia 20% ca kowitej
wariancji zmiennej zale%nej.
Osobno testowano hipotez& dotycz$c$ konserwatyzmu.
W celu wyeliminowania wzajemnych silnych interkorelacji (wywo uj$cych k opoty zwi$zane z tzw. wspó liniowo!ci$ predyktorów) przed wprowadzeniem do analizy
regresji wszystkie trzy zmienne niezale%ne (konformizm,
tradycja i bezpiecze"stwo) zosta y poddane zabiegowi
ipsatyzacji. W Tabeli 7 znajduj$ si& wyniki analizy regresji. Zgodnie z oczekiwaniami, sk onno!' do przekona"
darwinistycznych jest tym mniejsza, im wy%ej cenione s$
warto!ci wyra%aj$ce tradycj& () = –0,20; p < 0,01) i konformizm () = –0,15; p < 0,05). Nie ma natomiast zwi$zku
mi&dzy darwinizmem i dba o!ci$ o bezpiecze"stwo grupy. Ogó em model warto!ci konserwatywnych wyja!nia
6% wariancji zmiennej zale%nej.
Zakotwiczenie we wspólnocie
Kolejna hipoteza – Hipoteza 4 – brzmia a: akceptacja
dla przekona" darwinistycznych jest tym wi&ksza, im
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Tabela 9.
Wska#niki zakotwiczenia we wspólnocie a darwinizm spoeczny
Predyktory

B (S.E.)

)

t (530)

*2

Patriotyzm

–0,16 (0,04)

–0,21

–4,013

0,030

Nacjonalizm

–0,07 (0,02)

–0,13

–2,811

0,015

Zaanga%owanie
symbolicz.

–0,08 (0,04)

–0,11

–2,204

0,009

Zaanga%owanie
instrument.

–0,19 (0,04)

–0,22

–4,738

0,041

2

R2skoryg.

R = 0,16;
= 0,15; F(4, 530) = 24,96**
* p - 0,05; ** p - 0,01

s absze zakotwiczenie jednostki we wspólnocie narodowej i obywatelskiej. Oczekiwano te%, %e darwinizmowi
sprzyja' b&dzie ekskluzywne (nacjonalistyczne) przywi$zanie do w asnego narodu.
Wszystkie wymiary zakotwiczenia we wspólnocie
narodowej i obywatelskiej, które uwzgl&dniono w analizach, s$ dodatnio skorelowane. Warto zauwa%y', %e
silne dodatnie zwi$zki $cz$ te% zjawiska, które – zgodnie z oczekiwaniami teoretycznymi – stanowi$ dla siebie
opozycj& i powinny by' funkcjonalnie odr&bne (patriotyzm z nacjonalizmem: r = 0,47; p < 0,01; oraz zaanga%owane symboliczne z zaanga%owaniem instrumentalnym:
r = 0,46; p < 0,01). Przed w $czeniem ró%nych miar zakotwiczenia do jednego modelu regresji sprawdzili!my,
czy wyst&puj$ce mi&dzy nimi korelacje nie powoduj$
problemu wspó liniowo!ci. W tym celu policzyli!my
wspó czynniki T (tolerancji), których warto!' mówi o sile
skorelowania poszczególnych predyktorów z innymi predyktorami w modelu. Dla %adnej z uwzgl&dnionych miar
zakotwiczenia warto!' T nie wykracza a poza akceptowany poziom (od 0 do 1); wszystkie wspó czynniki mie!ci y
si& mi&dzy 0,4 a 0,5.
Tabela 9 przedstawia wyniki weryÞkacji Hipotezy 4.
Zgodnie z oczekiwaniami, darwinizm spo eczny maleje
wraz ze wzrostem patriotyzmu () = –0,21; p < 0,01) i zaanga%owania w sprawy wspólnoty, zarówno w formie symbolicznej, jak i instrumentalnej (odpowiednio, ) = –0,11;
p < 0,05 i ) = –0,22; p < 0,01). Ponadto przekonaniom
darwinistycznym sprzyja ekskluzywna – oparta na idealizacji i przewarto!ciowaniu w asnej grupy oraz wykluczaniu z niej „obcych” – nacjonalistyczna forma przywi$zania do wspólnoty narodowej () = 0,13; p < 0,01). Ogó em
model oparty na zakotwiczeniu we wspólnocie wyja!nia
15% ca kowitej wariancji zmiennej zale%nej.

Dyskusja
Wyniki naszych bada" pozwalaj$ stwierdzi', %e akceptacja spo ecznego darwinizmu jest zwi$zana z cechami
osobowo!ci, aÞrmacj$ okre!lonych warto!ci osobistych,
jako!ci$ do!wiadcze" z lud#mi oraz zakotwiczeniem
w szerszej wspólnocie spo ecznej. Mo%na uzna', %e zdecydowana wi&kszo!' hipotez badawczych znalaz a silne
wsparcie empirycznie.
Zgodnie z przewidywaniami, silnym predyktorem akceptacji darwinizmu spo ecznego jest umys owa twardo!', czyli trwa e nastawienie na swobodne, niczym
nieskr&powane realizowanie osobistej potrzeby w adzy
i wyra%ania przewagi (w tym agresji) w relacjach spoecznych. Nie uda o si& natomiast potwierdzi' dodatniego
zwi$zku pomi&dzy darwinizmem i orientacj$ na spo eczn$ dominacj&.
W parze z przekonaniami darwinistycznymi id$ dwie
cechy osobowo!ci wyró%nione w teorii Wielkiej Pi$tki
(McCrae, 1996): ugodowo!' i otwarto!' na do!wiadczenia. Okazuje si&, %e im wy%sze nasilenie tych cech, tym
ni%sza akceptacja dla darwinistycznych regu w relacjach
spo ecznych. Ugodowo!' przejawia si& serdeczno!ci$,
nastawieniem na wspó prac& i unikaniem konßiktów.
Przedstawione wyniki pokazuj$ tak%e jej silny pozytywny zwi$zek z sumienno!ci$, otwarto!ci$ na do!wiadczenie i ekstrawersj$. Taki zestaw cech sprzyja pozytywnym postawom wobec innych, co zwykle spotyka si& ze
spo ecznym wsparciem i uczy zaufania do ludzi. Z kolei
otwarto!' na do!wiadczenia wyra%a m.in. ciekawo!'
!wiata, zainteresowanie inno!ci$, gotowo!' do wspó pracy, ch&' poznawania nowych obszarów rzeczywisto!ci
(w tym – nowych osób) itp. (McCrae, 1996). Poniewa%
nasze analizy wskazuj$ te% na istotny zwi$zek otwarto!ci na do!wiadczenie z ugodowo!ci$, nie mo%e dziwi',
%e omawiana dyspozycja osobowo!ciowa prowadzi do
przekona" o synergicznej, a nie antagonistycznej naturze
!wiata spo ecznego.
Potwierdzi y si& oczekiwania dotycz$ce zwi$zków
darwinizmu z obszarem warto!ci osobistych cenionych
przez jednostk&. Zgodnie z przewidywaniami, akceptacja
warto!ci wyra%aj$cych humanizm, kolektywizm i konserwatyzm (przywi$zanie do tradycji, konformizm wobec
norm grupowych i troska o relacje wewn$trzgrupowe)
os abiaj$ darwinizm spo eczny, podczas gdy materializm
(szczególnie silnie) i indywidualizm maj$ efekt prodarwinistyczny. Podobne wyniki uzyskano w innych badaniach
(Rahn i Transue, 1998; Skar%y"ska i Kulesza, 2005).
Wydaje si&, %e wspólnego mianownika $cz$cego sfer&
warto!ci osobistych ze spo ecznym darwinizmem (a !ci!le rzecz bior$c, z jego odrzuceniem) nale%y upatrywa'
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w socjocentryzmie – szeroko rozumianej orientacji „ku
innym”, obejmuj$cej nie tylko trosk& o bliskich ludzi i nastawienie na bliskie kontakty mi&dzyludzkie, lecz tak%e
dzia alno!' prospo eczn$ i dba o!' o grupowy dobrostan.
Wymiary opisuj$ce ró%ne formy zakotwiczenia jednostki we wspólnocie to kolejna grupa zmiennych relewantnych, jak si& okaza o, dla darwinizmu spo ecznego.
Uda o si& potwierdzi', %e zaanga%owanie (symboliczne
i instrumentalne) w sprawy wspólnoty narodowej i obywatelskiej zmniejsza akceptacj& dla przekona" darwinistycznych. Przywi$zanie do grupy, troska o jej dobre
funkcjonowanie i zaspokajanie potrzeb cz onków, ale
tak%e sympatia dla jej symboli konstytuuj$cych grupow$
to%samo!' daje poczucie wi&zi i bezpiecze"stwa, wynikaj$ce z przestrzegania raczej kooperatywnych ni% antagonistycznych regu wspó %ycia (przynajmniej wewn$trz
tej wspólnoty). Prowadzi to w efekcie do odrzucenia
darwinizmu spo ecznego, który wi$%e si& z orientacj$
indywidualistyczn$ i dystansowaniem si& od kooperatywnych regu wspó %ycia. Nale%y jednak zaznaczy', %e
nacjonalistyczna postawa wobec w asnej grupy narodowej – chocia% tak%e !wiadczy o przywi$zaniu – wi$%e si&
z akceptacj$ spo ecznego darwinizmu. T umaczymy to
tym, %e postawa ta jest oparta na stosowaniu ekskluzywnego (wykluczaj$cego innych) kryterium przynale%no!ci
do narodowej wspólnoty, faworyzowaniu swoich i defaworyzowaniu obcych, uznawanych za gorszych lub rywalizuj$cych. Mo%na uzna', %e postawa nacjonalistyczna
jest przejawem antagonistycznej wizji relacji mi&dzyludzkich i mi&dzygrupowych (Kelman, 1997; Kosterman
i Feshbach, 1989).
Z przedstawionych bada" wynika, %e stosunkowo
mniejsz$ rol& w akceptacji darwinizmu spo ecznego odgrywa sfera osobistych do!wiadcze" z innymi lud#mi.
Okaza o si&, %e z darwinizmem jest zwi$zana tylko suma
pozytywnych do!wiadcze" interpersonalnych – im jest
ona mniejsza, tym silniejszy darwinizm. Natomiast do!wiadczenia negatywne o tyle nie odgrywaj$ oczekiwanej
roli, o ile nie pochodz$ od osób znacz$cych. Mechanizm
zaobserwowanej zale%no!ci nie jest jednoznaczny. Po
pierwsze, mo%e tu mie' znaczenie regu a wzajemno!ci
i pozytywnego modelowania: je%eli otrzymujemy dobro,
czujemy si& zobligowani do odwzajemnienia, otrzymujemy wtedy kolejne dowody wsparcia spo ecznego, uczymy
si& zaufania i innych pozytywnych przekona" o !wiecie
(Bandura, 1980; Catlin i Epstein, 1992; Cialdini, 1994).
Po drugie, odpowiedzialny za szczególn$ rol& pozytywnych do!wiadcze" w kszta towaniu przekona" o !wiecie
spo ecznym mo%e by' tak%e mechanizm asymetrii pami&ci zdarze" pozytywnych i negatywnych. Okazuje si&,
%e subiektywny czas trwania do!wiadcze" pozytywnych
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jest d u%szy ni% czas trwania do!wiadcze" negatywnych
(Warr i Payne, 1982). Ponadto pozytywny materia pami&ciowy jest bardziej skonsolidowany w naszej pami&ci
ni% materia negatywny; powoduje to, %e przypomnienie
sobie jakiego! do!wiadczenia pozytywnego zwi&ksza
– w porównaniu do do!wiadcze" negatywnych – prawdopodobie"stwo przypomnienia sobie innego zdarzenia
pozytywnego (Hartwick, 1979; cyt. za Czapi"ski, 1985).
Tak%e intensywno!' warto!ciowania informacji pozytywnych spada wolniej ni% dzieje si& to w przypadku informacji negatywnych (Bell, Le Roy i Stephenson, 1982).
Wymienione prawid owo!ci pozwalaj$ zrozumie', dlaczego pozytywne do!wiadczenia osobiste s$ tak wa%ne
dla kszta towania si& ogólnej wizji relacji mi&dzyludzkich.
Druga hipoteza dotycz$ca zwi$zku mi&dzy rodzajem
do!wiadcze" z lud#mi a akceptacj$ spo ecznego darwinizmu przewidywa a, %e im wi&cej do!wiadcze" zawodu ze strony osób znacz$cych, tym silniejsza akceptacja
przekona" o antagonistycznej naturze !wiata spo ecznego. Uzyskane wyniki potwierdzaj$ to przypuszczenie.
Dowodzi to szczególnej roli post&powania osób znacz$cych (posiadaj$cych autorytet i w adz&) w modelowaniu relacji spo ecznych. W negatywnych zachowaniach
takich osób cz&!ciej ni% u innych widzi si& z e intencje
i odbicie ich „prawdziwej natury” (Hamilton, 1978), a wizerunek osób znacz$cych generalizuje si& na obraz „ludzi w ogóle” (Lifton, 1993). Omawiany wynik pozostaje
w zgodzie ze wzmiankowanymi wcze!niej ustaleniami
na temat zwi$zku mi&dzy poczuciem zawodu wobec rz$dz$cych elit i cynizmem spo ecznym (Boski, 2009; Rahn
i Transue, 1998).
Celem przedstawionych tu bada" nie by a weryÞkacja
spójnego teoretycznie modelu zale%no!ci przyczynowych.
Traktujemy je jako eksploracj& potencjalnych zwi$zków
$cz$cych ró%ne sfery %ycia psychicznego z darwinistycznymi przekonaniami o naturze ludzi i regu funkcjonowania spo ecze"stwa. Niemniej s$dzimy, %e uzyskane
wyniki mog$ w przysz o!ci znacz$co przyczyni' si& do
opracowania i empirycznej weryÞkacji ca o!ciowego modelu badanych zjawisk.
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