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Intuicje moralne m odych polskich
libera ów i konserwatystów
Anna Macko
Akademia Leona Ko!mi"skiego

Jednym z podstawowych podzia ów na scenie politycznej jest podzia na libera ów i konserwatystów. Jak
pokazuj! badania Haidta i Grahama (2007) oraz Grahama, Haidta i Noska (2009), libera owie i konserwaty"ci ró#ni! si$ pod wzgl$dem obszarów zagadnie% uznawanych za moralne. Sfera moralno"ci libera ów
skupia si$ na zagadnieniach dotycz!cych ochrony praw jednostki, natomiast u konserwatystów obejmuje
ona g ównie (ale nie wy !cznie) zagadnienia zwi!zane z !czeniem ludzi w grupy i instytucje. Wyniki takie
uzyskiwane s! jednak w krajach o d ugich tradycjach demokratycznych i interesuj!ce jest, czy w Polsce
wyniki libera ów i konserwatystów by yby podobne. Przeprowadzone badanie mia o odpowiedzie& na kilka
pyta%. 1) Czy cz onkowie ró#nych m odzie#ówek partyjnych – m odzi polscy libera owie i konserwaty"ci –
rzeczywi"cie ró#ni! si$ w wymiarze liberalizm–konserwatyzm? 2) W jakim stopniu sfery moralno"ci osób
okre"laj!cych si$ w Polsce jako libera owie lub konserwaty"ci s! podobne do moralno"ci libera ów i konserwatystów z krajów o d u#szym do"wiadczeniu demokracji? 3) Na ile osoby o ró#nej orientacji politycznej s! w stanie odtworzy& rozumowanie moralne swoich ideologicznych przeciwników? Uzyskane wyniki
pokaza y, #e istniej! ró#nice mi$dzy cz onkami ró#nych m odzie#ówek partyjnych w wymiarze liberalizm–konserwatyzm, a tak#e znaczne podobie%stwo sfer moralno"ci libera ów i konserwatystów polskich
oraz ich odpowiedników z krajów o d ugim do"wiadczeniu demokracji. Wyniki pokaza y tak#e, #e istnieje
ró#nica mi$dzy libera ami i konserwatystami w trafno"ci odtwarzania rozumowania moralnego ideologicznych przeciwników.
S owa kluczowe: moralno"&, orientacje polityczne, teoria podstaw moralnych

Wst p
Moralno"& i polityka nale#! do zagadnie% wzbudzaj!cych wyj!tkowo silne emocje. Cho& w potocznym odbiorze polityka, z jej akcentem na skuteczne osi!ganie celów,
wydaje si$ do"& odleg a od moralno"ci, te dwa obszary s!
ze sob! "ci"lej powi!zane ni# wi$kszo"& ludzi przypuszcza.
Jednym z podstawowych podzia ów na scenie politycznej jest podzia na libera ów i konserwatystów. Przyjmuje
si$, #e zasadnicze ró#nice mi$dzy nimi koncentruj! si$ na
d!#eniu tych pierwszych do egalitaryzmu, podczas gdy
drudzy wykazuj! niech$& do zmian i tolerancj$ wobec
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nierówno"ci (Jost, Glaser Kruglanski i Sulloway, 2003).
Taki pogl!d na konserwatyzm mo#e prowadzi& do wniosku, #e konserwaty"ci s! mniej moralni ni# libera owie,
skoro ch$tnie akceptuj! nierówno"ci spo eczne i sprzeciwiaj! si$ d!#eniom równo"ciowym libera ów. Pogl!d
taki potwierdza yby cz$"ciowo wyniki bada% Kohlberga
(1984) nad rozwojem moralnym i konserwatyzmem.
Wykaza y one bowiem, #e konserwaty"ci s! bardziej
sk onni do konwencjonalnego rozumowania moralnego
(opartego na obowi!zkach i regulacjach prawnych), podczas gdy libera owie s! bardziej sk onni do postkonwencjonalnego rozumowania moralnego (opartego na prawach i uniwersalnych moralnych zasadach).
Haidt i Graham (2007) uwa#aj!, #e za powy#sze wnioski odpowiada zaw$#ona deÞnicja moralno"ci funkcjonuj!ca w psychologii i innych dziedzinach zajmuj!cych
si$ moralno"ci!. Tradycyjnie przyjmuje si$ bowiem, #e
moralno"& to kwestie szkody, praw czy sprawiedliwo"ci, podczas gdy w wielu kulturach, a tak#e w pewnych
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grupach spo ecze%stw zachodnich, moralno"& to tak#e
kwestie lojalno"ci grupowej, szacunku dla autorytetu oraz
duchowej i cielesnej czysto"ci. Je#eli przyjmiemy zredukowan! wersj$ moralno"ci, libera owie mog! si$ jawi&
jako „bardziej moralni” lub „moralnie rozwini$ci”. Je"li
jednak zaakceptujemy szersze rozumienie moralno"ci,
obraz znacznie si$ zmienia.
Graham, Nosek, Haidt, Iyer, Kolvea i Ditto (2011)
twierdz!, #e cho& psychologia moralna prze#ywa teraz renesans – obserwuje si$ bowiem ogromny wzrost zainteresowania ni! ró#nych badaczy, psychologów spo ecznych,
neuronaukowców, ekonomistów behawioralnych przedmiot jej zainteresowania wci!# ogranicza si$ w znacznej
mierze do zagadnie% szkody/krzywdy oraz sprawiedliwo"ci. Jakie s! 'ród a takiego stanu rzeczy?
Pocz!tki psychologii moralno"ci wi!#! si$ z osob!
Jeana Piageta i zaproponowan! przez niego ide!, #e dzieci w znacznym stopniu raczej tworz! moralno"&, ni# ucz!
si$ jej od rodziców czy spo ecze%stwa. Zdaniem Piageta,
najlepsze, co doro"li mog! zrobi&, to wycofa& si$, daj!c
dzieciom wi$cej autonomii, a wtedy one szybciej osi!gn!
dojrza o"& moraln!, a szczególnie rozumienie sprawiedliwo"ci. Rozwini$ciem my"li Piageta by y prace Kohlberga,
który doszed do wniosku, #e rozwój moralny jest w zasadzie jednostkowym rozwojem coraz adekwatniejszego
rozumowania o sprawiedliwo"ci. Zaw$#enie moralno"ci
do jednego obszaru zosta o podwa#one przez prace Carol
Gilligan (1982). Twierdzi a ona, #e kobiety maj! dodatkowo etyk$ troski/opieki, wynikaj!c! z ich do"wiadczenia
bliskich zwi!zków. Po okresie sporów ostatecznie przyj$to, #e opieka rzeczywi"cie jest osobnym obszarem moralno"ci, ale nie jest ona zarezerwowana jedynie dla kobiet.
W efekcie pojawi a si$ deÞnicja moralno"ci obejmuj!c! dwa wskazane przez Kohlberga i Gilligan obszary.
Zgodnie z ni! moralno"& to „normatywne s!dy dotycz!ce
sprawiedliwo"ci, praw i dobra, odnosz!ce si$ do tego, jak
ludzie powinni si$ do siebie odnosi&” (Turiel, 1983).
Jak wskazuj! Haidt i Graham (2007), takie uj$cie moralno"ci – dwa osobne obszary – dobrze pasowa o do pojawiaj!cej si$ wówczas socjobiologicznej idei, zgodnie
z któr! moralno"& jest produktem dwóch ewolucyjnych
procesów: altruizmu krewniaczego i altruizmu odwzajemnionego (Dawkins, 2007). Oba typy altruizmu do"&
dobrze pasuj!, odpowiednio, do etyki troski i etyki sprawiedliwo"ci. Ide! altruizmu krewniaczego jest to, #e jeste"my szczególnie wra#liwi na potrzeby naszych dzieci
i bliskich krewnych, nietrudno wi$c doszuka& si$ tu podobie%stwa do etyki troski. Z kolei odwzajemniany altruizm
atwo powi!za& ze sprawiedliwo"ci! i prawami (rights)
jako istot! moralno"ci wed ug Kohlberga.

Kolejnym krokiem w szerszym rozumieniu moralno"ci
by y zastrze#enia antropologów, którzy wskazywali, #e
psychologia moralna, taka jak! zajmuj! si$ na uniwersytetach, jest psychologi! nowoczesnych, kosmopolitycznych przedstawicieli kultury Zachodu i nie obejmuje
wielu zagadnie% moralnych wa#nych w innych kulturach. Jeden z tych badaczy – Richard Shweder (Shweder,
Much, Mahapatra i Park 1997) – zaproponowa podzia
zagadnie% moralnych na trzy obszary, które nazwa etyk!
autonomii, etyk! wspólnoty i etyk! "wi$to"ci. Etyka autonomii odpowiada tradycyjnemu, opisanemu wcze"niej,
rozumieniu moralno"ci – warto"ci! w tym obszarze jest
jednostka, jej ochrona i prawa. Z kolei w etyce wspólnoty
przedmiotem zainteresowania jest grupa – jej stabilno"&
i spójno"&. W etyce "wi$to"ci za", zak adaj!cej bosk!
obecno"& w ciele cz owieka, przedmiotem zainteresowania jest w a"ciwy, godny sposób #ycia jednostek, zwi!zany z kontrol! swoich cielesnych d!#e% i impulsów.
Haidt ze wspó pracownikami (Haidt i Joseph, 2004,
2007; Haidt i Graham, 2007) rozwin$li teori$ Shwedera,
proponuj!c pi$& podstawowych obszarów zagadnie% moralnych: szkod$/opiek$, sprawiedliwo"&/odwzajemnianie, grup$ w asn!/lojalno"&, autorytet/szacunek i czysto"&/"wi$to"&. Teoria Haidta i wspó pracowników (Haidt
i Joseph, 2004, 2007; Haidt i Graham, 2007), nazwana
Teori! Podstaw Moralnych (Moral Foundations Theory)
opiera si$ na trzech podstawowych za o#eniach.
Po pierwsze, zak ada ona natywistyczne twierdzenie,
#e selekcja naturalna przygotowa a ludzki umys do atwego uczenia si$ dostrzegania i reagowania na (przynajmniej) pi$& zestawów wyzwa% adaptacyjnych w "wiecie
spo ecznym. Ludzie musieli w#yciu spo ecznym stawia&
czo o ró#nym wyzwaniom adaptacyjnym i naturalna selekcja preferowa a tych, którzy lepiej sobie z nimi radzili,
a to przez zauwa#anie pewnych wzorów i reagowanie na
nie w okre"lony sposób. W teorii podstaw moralnych proponuje si$ pi$& takich podstawowych obszarów moralno"ci (fundamentów) i wskazuje na nast$puj!ce wyzwania
adaptacyjne, które mog y te obszary kszta towa&:
1) Obszar szkody/opieki jest zwi!zany z wyzwaniem
dotycz!cym chronienia i dbania o podatne na zranienie
potomstwo i krewnych. Zauwa#anie cierpienia i wyrz!dzania innym szkody oraz posiadanie motywacji do przynoszenia ulgi w cierpieniu mia o du#e znaczenie adaptacyjne. Wa#n! rol$ odgrywa tu zdolno"& empatii.
2) Obszar sprawiedliwo"ci/odwzajemniania, powi!zany z wyzwaniem czerpania korzy"ci ze wspó pracy
z jednostkami, które nie s! bliskimi krewnymi. W ramach tego wyzwania adaptacyjne dla jednostek sta o si$
bycie wspó pracuj!cym, b$d!c jednocze"nie czujnym
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i karz!cym w stosunku do oszustów. Wa#n! rol$ odgrywaj! tu takie emocje, jak z o"&, wdzi$czno"& czy poczucie
winy.
3) Obszar grupy w asnej/lojalno"ci odwo uje si$ do
wzywania spo ecznego, jakim jest czerpanie korzy"ci ze
wspó pracy w grupach wi$kszych ni# diada, szczególnie w sytuacji konkurowania mi$dzy grupami o zasoby.
Istnienie tego wyzwania uczyni o adaptacyjnym cenienie przynale#no"ci do grup, przy jednoczesnej czujno"ci
i wrogo"ci wobec oszustów, leni, „je#d#!cych na gap$”
i zdrajców. Wa#n! rol$ odgrywaj! tu takie emocje, jak
duma z przynale#no"ci i pot$pienie zdrajców.
4) Obszar autorytetu/szacunku powi!zany z wyzwaniem negocjowania pozycji w hierarchiach spo ecznych
(istniej!cych w czasie wi$kszo"ci ludzkiej i przedludzkiej
ewolucji). Adaptacyjne sta o si$ dla jednostek rozpoznawanie oznak statusu i okazywania w a"ciwego szacunku
i powa#ania w stosunku do stoj!cych wy#ej, przy jednoczesnym oferowaniu ochrony i okazywaniu pewnej pow"ci!gliwo"ci (restraint) w stosunku do podw adnych. Tu
wa#n! rol$ odgrywaj! takie emocje, jak szacunek i strach.
5) Obszar czysto"ci/"wi$to"ci zwi!zany z wyzwaniem
unikania "miertelnych mikrobów i paso#ytów, które atwo mog! si$ rozprzestrzenia& mi$dzy lud'mi #yj!cymi
razem, w du#ej blisko"ci. Konieczno"& radzenia sobie
z tym wyzwaniem sprawi a, #e adaptacyjne sta o si$
uwa#ne rejestrowanie kontaktów z lud'mi i potencjaln!
#ywno"ci! w otoczeniu jednostki, czasami odrzucaj!c lub
unikaj!c ich/jej. Ten obszar jest odmienny od pozostaych, maj!c korzenie w naszej Þzycznej, a nie spo ecznej,
jak wcze"niejsze cztery obszary, naturze. Jednak kiedy
ju# emocja wstr$tu wyewoluowa a, ludzie zacz$li stosowa& j! do innych ludzi i grup ze spo ecznych i symbolicznych powodów.
Druga cz$"& teorii – element rozwojowy – zak ada, #e
z podstawowymi obszarami moralno"ci wi!#e si$ atwo"&
uczenia si$ przez dzieci pewnych cnót i trudno"& uczenia
si$ innych. Otó# niektóre zasady s! na tyle atwe do wyuczenia, #e nawet nie wiadomo, czy kto" musi ich uczy& –
np. zasada wet za wet: „Nie uderzaj nikogo pierwszy, ale
jak ci$ kto" uderzy, oddaj mu”. Inne zasady s! tak trudne
do wyuczenia, #e nie jest pewne, czy da si$ je wpoi&, za
pomoc! znanych dot!d metod – np. „Je"li kto" ci$ uderzy,
nadstaw drugi policzek, z mi o"ci! w sercu”. Zarówno
rodzice, jak i religie mog! proponowa& takie zasady, ale
najprawdopodobniej dzieci przyswoj! je sobie tylko na
poziomie deklaratywnym i nigdy zasady tego typu nie
stan! si$ cz$"ci! ich intuicyjnej, automatycznej moralno"ci. W uj$ciu Haidta i wspó pracowników w rozwoju
moralnym nie chodzi o wykrywanie przez dzieci prawa
naturalnego (np. dotycz!cego sprawiedliwo"ci i praw, jak
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my"la Kohlberg), ale o to, #e rozwój moralny jest cz$"ci!
zwyk ej inkulturacji, w trakcie której dziecko stopniowo
uczy si$ rozpoznawania specyÞcznych wzorów kultury
(np. okre"lonych form podzia u dóbr), w a"ciwych reakcji
na te wzory oraz anga#owania si$ w kulturowo w a"ciwe
zachowania.
Wreszcie trzeci element teorii dotyczy kulturowych,
historycznych relacji, dlaczego grupy i spo eczno"ci ró#ni! si$ stopniem, w jakim konstruuj! cnoty, prawa i instytucje, opieraj!c si$ na ka#dym z pi$ciu obszarów. W tej
cz$"ci teorii Haidt i wspó pracownicy (Haidt i Graham,
2007; Haidt i Joseph, 2004, 2007) odwo uj! si$ g ównie
do prac Tönniesa (2008), Durkheima (2006) i Webera
(2002), w których analizowali oni transformacje spo ecze%stw europejskich ze "redniowiecza do nowoczesno"ci. Tönnies tradycyjne wzory relacji spo ecznych nazwa Gemeinschaft, co jest zazwyczaj t umaczone jako
wspólnota, a bardziej bezosobowy system Gesellschaft,
co jest t umaczone jako zrzeszenie, spo ecze%stwo.
Historyczne i ponadkulturowe rozpowszechnienie wspólnoty (Gemeinschaft) sugeruje, #e ta forma powi!za% jest
w pewnym sensie domy"ln! (default) wersj! struktury
spo ecznej. Co wi$cej, w tej formie struktury spo ecznej
zasz a ludzka ewolucja i stanowi ona kontekst, w którym
intuicyjne etyki sta y si$ cz$"ci! ludzkiego umys u.
Socjologowie szukali wyja"nie% tego, co motywuje
zmian$ w kierunku zrzeszenia/spo ecze%stwa (Gesellschaft) i wspólnym w!tkiem jest odwo ywanie si$ do
os abiania ogranicze% spo ecznych nak adanych na jednostki oraz uprawniania jednostek do podejmowania
w asnych decyzji. Historyczna wspó zale#no"& jednostek
w tradycyjnych wspólnotach jest os abiana przez takie
czynniki, jak zamo#no"&, mobilno"&, rozwój technologii
i edukacji oraz kulturow! ró#norodno"&. Jednostka pod
wp ywem tych czynników uwalnia si$ i kszta tuje #ycie
wed ug w asnych preferencji. Obserwuje si$ wtedy zmiany we wzgl$dnej wa#no"ci pi$ciu podstawowych obszarów moralno"ci.
Zmiany te cechuj! okre"lone prawid owo"ci. Teoria
podstaw moralnych zak ada, #e ludzie we wszystkich
kulturach rodz! si$ ze zdolno"ci! do doskonalenia cnót,
opieraj!cych si$ na pi$ciu fundamentach. We wszystkich
kulturach ludzie rozwijaj! cnoty opieraj!ce si$ na dwóch
pierwszych obszarach – szkodzie/opiece, sprawiedliwo"ci/odwzajemnianiu, natomiast gdy spo ecze%stwo staje
si$ coraz bardziej nowoczesne i indywidualistyczne, te
dwa obszary moralno"ci w #yciu codziennym (oraz moralnej i politycznej ÞlozoÞi) staj! si$ jeszcze wa#niejsze,
podczas gdy grupa w asna/lojalno"&, autorytet/szacunek
i czysto"&/"wi$to"& trac! na wa#no"ci. Powy#sze obserwacje sk oni y Haidta i Grahama (2007) do okre"lenia
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obszarów szkody i sprawiedliwo"ci obszarami nowoczesnymi, a obszarów lojalno"ci, autorytetu i czysto"ci – tradycyjnymi.
Jak podkre"laj! Haidt i Graham (2007), konßikt mi$dzy
nowoczesn! i tradycyjn! moralno"ci! jest w rzeczywisto"ci konßiktem mi$dzy moralno"ci! opart! g ównie (ale
nie wy !cznie) na dwóch obszarach a moralno"ci! wyra'nie opart! na pi$ciu obszarach. Podobny podzia dotyczy
konßiktu mi$dzy moralno"ci! liberaln! i konserwatywn!,
cho& nale#y pami$ta&, #e orientacje polityczne s! cz$sto
skomplikowane i wielowymiarowe. Np. wiele grup „zielonych” (w zasadzie libera ów, przynajmniej obyczajowo) wydaje si$ tworzy& swoj! moralno"& w oparciu o poj$cia czysto"ci odnoszone do Ziemi i jej ekosystemów.
Zatem wydaje si$, #e nie ma dobrego, prostego podzia u,
który by bez zastrze#e% ró#nicowa libera ów i konserwatystów, ale podzia na moralno"& sk adaj!c! si$ z dwu vs.
pi$ciu obszarów tematycznych wydaje si$ dobrym punktem wyj"cia.
Wyniki du#ych bada% prowadzonych przez internet
(Haidt i Graham, 2007; Graham, Haidt i Nosek, 2009;
Graham, Nosek i Haidt, 2009) pokaza y, #e osoby okre"laj!ce swoj! orientacj$ polityczn! jako konserwatywn! uznaj! zagadnienia zwi!zane z lojalno"ci! grupow!,
szacunkiem dla autorytetu oraz czysto"ci! za wa#niejsze
dla s!dów moralnych ni# okre"laj!ce siebie jako libera owie. Libera owie z kolei uznaj! zagadnienia zwi!zane ze
szkod!, sprawiedliwo"ci!, prawami jednostki za najwa#niejsze dla ocen moralnych. Podobne wyniki uzyskano
na próbie studentów holenderskich (van Leeuwen i Park,
2009).
Ró#nice te maj! istotne konsekwencje. W sytuacji
spornej – ocenie np. kontrowersyjnego dzia ania – obie
strony konßiktu, motywowane intuicjami moralnymi pochodz!cymi z ró#nych podstaw, mog! doj"& do odmiennych ocen, a nawet przypisywa& drugiej stronie nietrafn!,
niemoraln! motywacj$ le#!c! u podstaw takiej w a"nie
oceny. Dobrym przyk adem mo#e tu by& problem zwi!zków jednop ciowych. Libera owie uwa#aj!, #e za stanowiskiem konserwatystów stoi jawna niesprawiedliwo"&
i amanie praw jednostki, nie bior!c zupe nie pod uwag$
tego, #e dla konserwatystów takie zwi!zki naruszaj! wa#n! dla nich moralnie sfer$ czysto"ci i struktury spo ecznej.
Powy#szy przyk ad jest tylko jednym z wielu przyk adów potwierdzaj!cych istnienie powa#nych trudno"ci
w porozumieniu si$ libera ów i konserwatystów. Graham,
Nosek i Haidt (2009) w jednym z bada% sprawdzali, jak
trafnie libera owie i konserwaty"ci postrzegaj! ró#nice
w rozumowaniu moralnym libera ów i konserwatystów.
Czy obie strony robi! to na podobnym poziomie trafno"ci, czy te# która" ze stron lepiej rozumie – i jest w stanie

odtworzy& – moralne intuicje przeciwników, a co za tym
idzie lepiej odtworzy& rzeczywiste ró#nice mi$dzy liberaami i konserwatystami. Jak pokaza y wyniki, obie strony
mia y sk onno"& do pope niania b $dów, odtwarzaj!c moralne priorytety osób o odmiennej orientacji politycznej.
Jednak wyniki konserwatystów by y znacznie bli#sze rzeczywisto"ci ni# wyniki libera ów.
Jak ju# wspomniano, orientacje polityczne s! cz$sto
skomplikowane i wielowymiarowe. Istnieje wiele nurtów
liberalizmu i konserwatyzmu (por. np. Rau, 2000). Jednak
w Stanach Zjednoczonych, mimo wspomnianej ró#norodno"ci, jak twierdzi Jost (2006), prosty podzia na jednowymiarowym spektrum od lewicy do prawicy lub od
liberalizmu do konserwatyzmu dzia a zadziwiaj!co dobrze w porz!dkowaniu orientacji i postaw politycznych.
Amerykanie bez oporów okre"laj! si$ jako libera owie
lub konserwaty"ci, zazwyczaj jednak bez specyÞkowania obszarów – spo ecznego i ekonomicznego. Dlatego
mo#na np. z faktu g osowania na okre"lon! parti$ wywnioskowa&, jakie pogl!dy polityczne ma dana osoba.
Osoby o pogl!dach lewicowych g osuj! na postrzegan!
jako liberaln! Parti$ Demokratyczn!, osoby za" o pogl!dach prawicowych na uznawan! za konserwatywn! Parti$
Republika%sk!.
W przypadku Polski, ze wzgl$du m.in. na histori$, kwestie identyÞkacji ideologicznej s! jeszcze bardziej skomplikowane. Po pierwsze, po II wojnie "wiatowej grupy
tradycyjnie zwi!zane z konserwatywnymi pogl!dami,
w a"ciciele ziemscy i przemys owcy, zosta y albo zniszczone Þzycznie albo ograbione i zepchni$te na margines
funkcjonowania spo ecznego. Istnia y oczywi"cie osoby
o pogl!dach konserwatywnych, ale w oÞcjalnym #yciu
politycznym ich obecno"& nie by a zaznaczona. Po drugie, podzia po zmianie ustroju na postkomunistów i postsolidarno"ciowców nie bardzo odpowiada tradycyjnemu
podzia owi na lewic$ i prawic$, podobnie jak pojawiaj!cy
si$ pó'niej podzia na Polsk$ liberaln! i Polsk$ solidarn!. Dodatkowo polsk! scen$ polityczn! po 1989 roku cechowa a du#a niestabilno"& – pojawiaj!ce si$ i znikaj!ce
ugrupowania polityczne, których deklaracje ideologiczne
cz$sto nie sz y w parze z dzia aniami. Z pewno"ci! nie
sprzyja o to kszta towaniu si$ klarownego poj$cia liberalizmu i konserwatyzmu.
W efekcie deklaracje i zachowania g ównych partii
politycznych w Polsce s! dalekie od jednoznaczno"ci
w stosunku do orientacji liberalnej i konserwatywnej.
Sojusz Lewicy Demokratycznej, pozycjonuj!cy si$ na
nowoczesn! lewic$, swoje pogl!dy polityczne okre"la
jako: socjaldemokracja, socjalliberalizm, pogl!dy gospodarcze za": spo eczna gospodarka rynkowa i pa%stwo
opieku%cze. W parlamencie Unii Europejskiej dzia a
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w grupie Post$powego Sojuszu Socjalistów i Demokratów.
Platforma Obywatelska, pozycjonuj!ca si$ na parti$ konserwatywno-liberaln!, swoje pogl!dy polityczne okre"la
jako: konserwatywny liberalizm, neoliberalizm, chrze"cija%ska demokracja, za" podgl!dy gospodarcze – konserwatywny liberalizm. W parlamencie Unii Europejskiej
jest cz onkiem Europejskiej Partii Ludowej, okre"laj!cej
swe pogl!dy jako liberalny konserwatyzm, chrze"cija%sk! demokracj$. Prawo i Sprawiedliwo"&, pozycjonuj!ce
si$ na parti$ konserwatywn!, swoje pogl!dy polityczne
okre"la jako: neokonserwatyzm, chrze"cija%ska demokracja, pogl!dy gospodarcze za" jako: solidaryzm, spo eczn!
gospodark$ rynkow!. W parlamencie Unii Europejskiej
jest cz onkiem Sojuszu Europejskich Konserwatystów
i Reformatorów. Tak wi$c partie o odmiennym rodowodzie (postkomuni"ci vs. postsolidarno"ciowcy) – SLD
i PiS – cechuje na poziomie deklaratywnym spore podobie%stwo w pogl!dach na sprawy gospodarcze. Z drugiej
strony, np. w przypadku g osowania nad jednorazow! zapomog! z tytu u urodzenia dziecka (zwan! becikowym)
wi$kszo"& zwolenników pa%stwa opieku%czego by a
przeciw, partia za" okre"laj!ca si$ jako liberalna g osowa a za przyj$ciem becikowego. Innym przyk adem niespójno"ci deklaracji i zachowania jest fakt, #e za czasów
rz!dów partii deklaruj!cej si$ jako liberalna nie daje si$
dostrzec liberalizacji #ycia gospodarczego. Wskazuje na
to chocia#by fakt, #e nie poprawia si$ bardzo kiepska pozycja Polski w "wiatowych rankingach wrogo"ci systemu
podatkowego wobec Þrm, atwo"ci zak adania Þrm, atwo"ci prowadzenia biznesu czy chocia#by uzyskiwania
pozwole% budowlanych. Przyk ady te ilustruj!, jak trudno
jednoznacznie okre"li&, kto jest w Polsce libera em, a kto
konserwatyst!.
Zreszt! samo rozró#nienie liberalizm–konserwatyzm
jest w Polsce, tak w j$zyku potocznym, jak i w"ród badaczy, rzadziej u#ywane przy okre"leniu orientacji politycznych. U#ywa si$ raczej przeciwstawienia lewica–prawica
(Boski, 1993; Skar#y%ska, 2005). W krajach zachodnich
wymiary liberalizm–konserwatyzm i lewica–prawica s!
przy tym cz$sto uznawane za synonimy, podczas gdy
w Polsce poj$cia te s! synonimami jedynie cz$"ciowo.
Wyniki (np. Golec, 2001) pokazuj!, #e w Polsce, tak jak
w krajach zachodnich, za konserwatywne (prawicowe)
uznaje si$ pogl!dy prawicowe w sferze to#samo"ciowej (obyczajowej, kulturowej). Odmiennie jednak ni#
w krajach zachodnich, polskich konserwatystów w sferze
ekonomicznej cechuj! cz$sto pogl!dy lewicowe. Do podobnych wniosków prowadz! wyniki bada% Kossowskiej
i van Hiela (2003) oraz van Hiela i Kossowskiej (2007).
Wbrew przytaczanemu powy#ej krótkiemu opisowi zamieszania wynikaj!cego ze specyÞcznych do"wiadcze%
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historycznych oraz rozbie#no"ciom mi$dzy deklaracjami
i praktyk! dzia ania osób publicznie identyÞkuj!cych si$
z okre"lonymi orientacjami politycznymi, mo#na jednak
oczekiwa& si$, #e funkcjonuj!ce etykiety liberalizmu
i konserwatyzmu uzyska y pewne stabilne znaczenie,
niezb$dne dla procesu samoidentyÞkacji na bazie wymiaru liberalizm–konserwatyzm. W szczególno"ci mo#e
to dotyczy& grupy cz onków m odzie#owych organizacji
partyjnych. S! to ludzie m odzi, raczej niepami$taj!cy
wcze"niejszego ustroju, a jednocze"nie – mo#na przypuszcza& – interesuj!cy si$ tematyk! polityczn! i posiadaj!cy pewn! wiedz$ w tej dziedzinie. Fakt anga#owania
si$ w organizacjach powi!zanych z okre"lon! ideologiczn! charakterystyk! sugeruje identyÞkacj$ z t! ideologi!.
Postawiono w zwi!zku z tym trzy pytania badawcze.
1. Czy rzeczywi"cie mi$dzy cz onkami ró#nych m odzie#ówek istniej! ró#nice w pogl!dach na wymiarze liberalizm–konserwatyzm?
2. W jakim stopniu osoby okre"laj!ce si$ w Polsce
jako libera owie lub konserwaty"ci s! podobni do libera ów i konserwatystów z krajów ze znacznie d u#szymi do"wiadczeniami demokracji, a w szczególno"ci czy
w Polsce, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, libera owie b$d! k a"& wi$kszy ni# konserwaty"ci nacisk na
obszary „indywidualizacyjne” (szkod$ i sprawiedliwo"&),
a konserwaty"ci wi$kszy nacisk ni# libera owie na obszary „ !cz!ce” (lojalno"&, autorytet i czysto"&)?
3. Jak dobrze osoby o okre"lonej orientacji politycznej
s! w stanie odtworzy& rozumowanie moralne swoich ideologicznych przeciwników?
Poszukuj!c odpowiedzi na powy#sze pytania, sformuowano dwie hipotezy badawcze.
H1: W swoim rozumowaniu moralnym libera owie
b$d! k a"& wi$kszy nacisk na obszary „indywidualizacyjne” (szkod$ i sprawiedliwo"&), podczas gdy konserwaty"ci b$d! k a"& wi$kszy nacisk na obszary „ !cz!ce”
(lojalno"&, autorytet, czysto"&).
Je"li przyj!& sugesti$ Josta (2006), zgodnie z któr! samoidentyÞkacja orientacji politycznej dotyczy zazwyczaj
sfery obyczajowej, ró#nice mi$dzy libera ami i konserwatystami, jakie uzyskiwa Haidt, powinny si$ ujawnia&
g ównie wtedy, gdy orientacja polityczna dotyczy wymiaru obyczajowo-kulturowego. Zgodnie z tym postawiona
hipoteza odnosi si$ przede wszystkim do identyÞkacji
w obszarze konserwatyzmu obyczajowego.
Po drugie, zak adaj!c podobie%stwo rozumienia poj$&
liberalizm i konserwatyzm w"ród respondentów ameryka%skich i polskich, identyÞkacja na tym wymiarze
powinna prowadzi& do podobnych skutków w grupie
Amerykanów i Polaków. Nale#y si$ wi$c spodziewa&, #e
wyniki dotycz!ce odtwarzania rozumowania moralnego
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ideologicznych przeciwników w polskiej próbie b$d! podobne do wyników Amerykanów.
Zatem druga hipoteza brzmi:
H2: Konserwaty"ci b$d! pope nia& mniejsze b $dy przy
odtwarzaniu rozumowania moralnego libera ów ni# libera owie przy odtwarzaniu rozumowania moralnego konserwatystów.
Metoda
Osoby badane
W badaniu wzi$ o udzia 78 cz onków warszawskich
m odzie#ówek trzech najwi$kszych partii: SLD (N = 28),
PiS (N = 27) i PO (N = 23). )rednia wieku wynosi a
M = 21,5; SD = 3,12, trzy osoby nie udzieli y informacji o wieku. W"ród nich by o 26 kobiet i 50 m$#czyzn,
2 osoby nie udzieli y odpowiedzi na pytanie o p e&.
Z analiz zosta o wy !czonych 10 osób (5 z SLD, 3 z PO
i 2 z PiS) z powodu ich odpowiedzi na pytania Þltruj!ce
z Kwestionariusza Podstaw Moralnych (MFQ – Moral
Foundation Questionnaire).
Procedura
Osoby badane poproszono w marcu i w czerwcu 2011
roku o wype nienie ankiety w siedzibach swoich organizacji, przy okazji odbywaj!cych si$ planowo spotka% ich
cz onków. W przypadku m odzie#ówki SLD i PiS dane
by y zbierane podczas dwóch spotka% (jedno w marcu,
drugie w czerwcu), natomiast w przypadku m odzie#ówki
PO w trakcie jednego spotkania (w czerwcu).
Miary
Orientacja polityczna. W badaniu u#y am trzech wska'ników orientacji politycznej.
1) Przynale#no"& do okre"lonej m odzie#owej organizacji partyjnej. Za o#y am, #e w zdecydowanej wi$kszo"ci cz onków SLD i PO cechuj! pogl!dy liberalne,
cz onków PiS za" pogl!dy konserwatywne, wi$c mo#na
przyj!&, #e cz onkowie m odzie#ówek SLD i PO to liberaowie, a cz onkowie m odzie#ówki PiS to konserwaty"ci.
2) Drugim wska'nikiem by a samoocena w asnych
pogl!dów na 7-stopniowej skali, w której 1 oznacza o
zdecydowanie liberalne, 4 – centrowe, a 7 – zdecydowanie konserwatywne pogl!dy.
Ostatecznie zmienna pogl!dy polityczne w oparciu
o samoocen$ przyjmowa a trzy poziomy. Odpowiedzi
osób w jakimkolwiek stopniu okre"laj!cych swoje pogl!dy jako liberalne – odpowiedzi od 1 do 3 – przypisano do
grupy libera ów, natomiast odpowiedzi osób w jakimkolwiek stopniu okre"laj!cych swoje pogl!dy jako konserwatywne – wskazania od 5 do 7 – zaliczono do konserwatystów. Ze wzgl$du na przewidywan! ma ! liczebno"&

próby nie planowano traktowania w analizach statystycznych tej zmiennej jako ci!g ej. W badaniu zdecydowaam si$ na u#ycie dychotomii liberalizm–konserwatyzm
na okre"lenie orientacji politycznej. Jest to z pewno"ci!
w"ród polskich badaczy okre"lenie rzadsze ni# lewica–
prawica, lecz by o ju# stosowane w badaniach na polskiej
próbie przez Golec (2001). Co prawda przypuszczalnie
pojawi yby si$ pewne ró#nice w identyÞkacji orientacji
politycznej, gdyby zamiast liberalne–konserwatywne
u#yto okre"lenia lewicowe–prawicowe. Pami$taj!c jednak, #e przynajmniej w sferze obyczajowej tak#e w Polsce
poj$cia liberalizm i konserwatyzm funkcjonuj! w bardzo
zbli#onym znaczeniu oraz #e ludzie, my"l!c o okre"leniu
swoich pogl!dów politycznych, raczej odwo uj! si$ do
aspektu obyczajowego, spodziewa abym si$ znacznego
podobie%stwa niezale#nie od u#ywanych terminów.
3) Trzecim wska'nikiem by a orientacja polityczna
oparta na wynikach kwestionariusza – Skali Prawicowego
i Lewicowego Ekstremizmu autorstwa Urszuli Jakubowskiej (2005). Kwestionariusz ten sk ada si$ z par
twierdze%, z których jedno reprezentuje pogl!dy liberalne (lewicowe), a drugie konserwatywne (prawicowe), umieszczonych na biegunach 7-stopniowej skali.
Zadaniem osób badanych jest okre"lenie, z którym twierdzeniem z danej pary osoba si$ bardziej zgadza. )rodek
skali oznacza zgadzanie si$ w równym stopniu z oboma
twierdzeniami. Dziewi$& pozycji mierzy liberalizm–konserwatyzm obyczajowy, a siedem ekonomiczny. Poziom
liberalizmu–konserwatyzmu obyczajowego to "rednia
arytmetyczna z dziewi$ciu pyta%, a liberalizmu–konserwatyzmu ekonomicznego z siedmiu pyta%. )rednia
poni#ej 4 oznacza a orientacj$ liberaln!, dok adnie 4
– orientacj$ umiarkowan! centrow!, a powy#ej 4 konserwatywn!. Wspó czynnik # Cronbacha dla konserwatyzmu obyczajowego wynosi 0,78, a dla konserwatyzmu
ekonomicznego 0,85. Korelacja mi$dzy deklarowan!
orientacj! polityczn!: liberalizmem–konserwatyzmem
a konserwatyzmem obyczajowym by a istotna i wynosi a
r = 0,8 (p < 0,001), natomiast mi$dzy deklarowan! orientacj! a konserwatyzmem ekonomicznym by a nieistotna:
r = 0,05. Nieskorelowane okaza y si$ tak#e liberalizm–
konserwatyzm obyczajowy i liberalizm–konserwatyzm
ekonomiczny: r = 0,098.
Intuicje moralne. Do pomiaru intuicji moralnych wykorzysta am Kwestionariusz Podstaw Moralnych (MFQ),
autorstwa Jonathana Haidta, Jessego Grahama i Briana
Noska przet umaczony na j$zyk polski przez Agat$ Basek,
Ann$ Hoszcz i Ann$ Macko1 (Za !cznik 1). Mierzy on
przekonania moralne w pi$ciu obszarach szkody/opieki, sprawiedliwo"ci/odwzajemniania, w asnej grupy/lo-
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jalno"ci, autorytetu/szacunku oraz czysto"ci/ "wi$to"ci.
Kwestionariusz ten sk ada si$ z dwóch cz$"ci, ka#da zawiera 16 pozycji. Pierwsza cz$"& mierzy intuicje moralne osoby poprzez deklarowan! wa#no"& moraln! (MR
– Moral Relevance) pi$ciu wymienionych obszarów zagadnie% moralnych. Osoby oceniaj! na 6-stopniowej skali
(od w ogóle nie bior$ tego pod uwag$ do zwracam na to
szczególn% uwag$), w jakim stopniu, przy decydowaniu
o tym, czy co" jest dobre, czy z e, bior! pod uwag$ ró#ne
kwestie, np. „Czy kto" ucierpia emocjonalnie, czy nie”,
„Czy kto" by traktowany inaczej ni# inni, czy nie”. Druga
cz$"& z kolei mierzy intuicje moralne poprzez oceny moralne (MJ – Moral Judgment). Badani oceniaj!, ponownie
na 6-stopniowej skali (od zdecydowanie si$ nie zgadzam
do zdecydowanie si$ zgadzam), w jakim stopniu zgadzaj!
si$ z ró#nymi twierdzeniami, np. „Zabicie cz owieka nigdy
nie mo#e by& rzecz! s uszn!/uzasadnione” lub „Kobiety
i m$#czy'ni maj! do odegrania w spo ecze%stwie odmienne role”. Na ka#dy z pi$ciu obszarów przypada po trzy
pytania w pierwszej i drugiej cz$"ci Kwestionariusza.
Wa#no"& danego obszaru mierzona jest "redni! z sze"ciu
odpowiedzi. W obu cz$"ciach zawarte jest pytanie s u#!ce
do selekcji jako"ci udzielanych odpowiedzi. W cz$"ci mierz!cej wa#no"& moraln! jest to pytanie o to, czy w ocenach,
czy co" jest dobre, czy z e, kto" bierze pod uwag$ „Czy
kto" by dobry z matematyki, czy nie”. Odpowiedzi osób,
które deklaruj!, #e bior! ten czynnik pod uwag$ w jakimkolwiek stopniu (trzy ostatnie odpowiedzi z 6-punktowej
skali), nie s! uwzgl$dniane w analizach. Podobnie w cz$"ci badaj!cej oceny moralne, osoby, które nie zgadzaj! si$
z twierdzeniem, #e „Lepiej jest czyni& dobro ni# z o” (trzy
pierwsze odpowiedzi z 6-punktowej skali), s! wy !czane
z analiz.
Ostatecznym wska'nikiem wa#no"ci danej tematyki
moralnej (szkody/troski, sprawiedliwo"ci/wzajemno"ci,
w asnej grupy/lojalno"ci, autorytetu/szacunku, czysto"ci/"wi$to"ci) by u"redniony wynik dla danego obszaru,
uzyskiwany z odpowiedzi na sze"& pyta% – trzy z cz$"ci
Wa#no"& Moralna i trzy z cz$"ci Oceny Moralne. Wyniki
mog y przyjmowa& warto"ci od 0 do 5. Wspó czynniki
# Cronbacha dla poszczególnych obszarów moralno"ci wynosz!: szkoda – 0,79, sprawiedliwo"& – 0,45 (po
usuni$ciu pozycji „Uwa#am, #e z moralnego punktu widzenia to niew a"ciwe, #e dzieci bogatych rodziców dziedzicz! du#o pieni$dzy, podczas gdy dzieci biednych rodziców nie dziedzicz! nic” – 0,61), lojalno"& – 0,60, autorytet – 0,60 i czysto"& – 0,67. Wyniki – "rednie – dla sfery
sprawiedliwo"ci nie ró#ni y si$ istotnie po odj$ciu pytania obni#aj!cego warto"& wspó czynnika # Cronbacha, s!
wi$c prezentowane wyniki dla "redniej z sze"ciu pyta%.
Wspó czynniki te nie s! wysokie, lecz podobne warto"ci,
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w znacznie liczebniejszych próbach, uzyskiwa tak#e
Graham (Graham, Nosek, Haidt, Iyer, Koleva i Ditto,
2011), odpowiednio – szkoda: # = 0,69, sprawiedliwo"&:
# = 0,65, lojalno"&: # = 0,71, czysto"&: # = 0,84.
Trafno&' przewidywania rozumowania moralnego (intuicji moralnych) osób o odmiennej orientacji politycznej. Po wype nieniu Kwestionariusza Podstaw Moralnych
(MFQ) i Skali Prawicowego – Lewicowego Ekstremizmu,
badani odpowiadali na pytania z Kwestionariusza Podstaw
Moralnych, tak jak, ich zdaniem, odpowiedzia aby na te
pytania osoba o odmiennej od ich w asnej orientacji politycznej. Ze wzgl$dów organizacyjnych cz$"& trzecia
nie mog a by& przeprowadzana po poznaniu deklarowanej orientacji politycznej badanych, wi$c instrukcja by a
zgodna z przyj$tymi za o#eniami odno"nie do orientacji
politycznej cz onków poszczególnych m odzie#ówek.
Jak stwierdzi am wcze"niej, przyj$ am, #e cz onkowie
m odzie#ówek SLD i PO b$d!, w wi$kszo"ci, charakteryzowa& si$ liberaln!, za" cz onkowie m odzie#ówki PiS
konserwatywn! orientacj! polityczn!. Cz onkowie m odzie#ówki SLD i PO otrzymali w zwi!zku z tym instrukcj$, by odpowiadali, tak jak zrobi by to, ich zdaniem, „typowy konserwatysta”, a cz onkowie m odzie#ówki PiS,
tak jak zrobi by to „typowy libera ”.
Wska'nikiem trafno"ci przewidywania intuicji moralnych ideologicznych przeciwników by a ró#nica mi$dzy
warto"ciami rzeczywi"cie uzyskiwanymi przez libera ów
i konserwatystów w kwestionariuszu MFQ a warto"ciami
przypisywanymi im przez przeciwników politycznych,
gdy wype niali oni kwestionariusz jako „typowy konserwatysta” lub „typowy libera ”. Im mniejsza ró#nica, tym
lepsze odtwarzanie rozumowania moralnego przeciwnej
strony.
Wyniki
Orientacje polityczne badanych
Z grupy 68 badanych, pi$& osób nie udzieli o odpowiedzi na pytanie o swoje pogl!dy polityczne na skali liberalizmu–konserwatyzmu. Jak pokazuje Tabela 1, wyra'na
mniejszo"& badanych zadeklarowa a pogl!dy centrowe.
Wi$kszo"& okre"li a si$ jako libera owie b!d' konserwaty"ci. Zgodnie z zak adanym kierunkiem, cz onkowie
m odzie#ówki SLD oraz PO wyra'nie identyÞkuj! si$
z pogl!dami liberalnymi. Z kolei wi$kszo"& cz onków
z m odzie#ówki PiS deklaruje pogl!dy konserwatywne.
Podobne wygl!da rozk ad dla poszczególnych partii,
gdy chodzi o pogl!dy mierzone kwestionariuszem Urszuli
Jakubowskiej na wymiarze obyczajowym. Jak pokazuje
Tabela 2, wi$kszo"& cz onków m odzie#ówki PiS okaza a
si$ konserwatystami obyczajowymi, podczas gdy wszyscy
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cz onkowie SLD i niemal wszyscy cz onkowie PO okazali
si$ obyczajowymi libera ami. Badani byli klasyÞkowani
jako libera owie, centrum lub konserwaty"ci w zale#no"ci
od "redniej arytmetycznej uzyskanej z dziewi$ciu pyta%
na 7-stopniowej skali, w której wyniki poni#ej 4 oznacza y pogl!dy liberalne (lewicowe), a wyniki powy#ej 4
oznacza y pogl!dy konserwatywne (prawicowe), natomiast "rednia równa 4 oznacza a orientacj$ centrum.
Z kolei, gdy chodzi o wymiar ekonomiczny, wi$kszo"&
cz onków m odzie#ówki PiS i SLD okaza a si$ libera ami
ekonomicznymi, podczas gdy wi$kszo"& cz onków m odzie#ówki PO okaza a si$ konserwatystami ekonomicznymi. KlasyÞkacja na tym wymiarze opiera a si$ na tej
samej regule, co w przypadku liberalizmu–konserwatyzmu obyczajowego. )rednia arytmetyczna z siedmiu pyta% na 7-stopniowej skali poni#ej 4 oznacza a orientacj$
liberaln! (lewicow!), "rednia powy#ej 4 za" orientacj$
konserwatywn! (prawicow!).
Tabela 1.
Deklarowane pogl!dy polityczne cz onków m odzie#ówek
partyjnych

PiS

Liberalne

Centrum

Konserwatywne

02

4

17

23

PO

10

4

03

17

SLD

22

1

00

23

Ogó

34

9

20

63

Tabela 2.
Pogl!dy polityczne w sferze obyczajowej cz onków m odzie#ówek partyjnych
Liberalizm
obyczajowy

Centrum

Konserwatyzm
obyczajowy

PiS

07

1

17

25

PO

18

0

01

19

SLD

22

0

00

22

Ogó

47

1

18

66

Tabela 3.
Pogl!dy polityczne w sferze ekonomicznej cz onków m odzie#ówek partyjnych
Liberalizm
ekonomiczny

Centrum

Konserwatyzm
ekonomiczny

PiS

18

0

6

24

PO

03

1

14

18

SLD

20

2

01

23

Ogó

41

3

21

65

Zestawienie Tabel 1, 2 i 3 pokazuje, #e liberalizm obyczajowy mierzony skal! Urszuli Jakubowskiej do"& dobrze koresponduje z w asnymi deklaracjami pogl!dów politycznych. Nie jest tak natomiast w przypadku liberalizmu ekonomicznego. O ile spo"ród 20 osób okre"laj!cych
swe pogl!dy jako konserwatywne 14 okaza o si$ tak#e
konserwatystami obyczajowymi wed ug wyników kwestionariusza Urszuli Jakubowskiej, o tyle tylko 13 z nich
okaza o si$ libera ami ekonomicznymi. Dodatkowo, spo"ród 33 osób okre"laj!cych swe pogl!dy jako liberalne,
10 okaza o si$ konserwatystami ekonomicznymi.
Intuicje moralne libera!ów i konserwatystów
Rysunki 1–4 pokazuj! wa#no"& pi$ciu ró#nych sfer moralno"ci dla grup wyró#nionych ze wzgl$du na przynale#no"& do okre"lonej m odzie#ówki partyjnej (Rysunek 1)
oraz ze wzgl$du na liberalizm – konserwatyzm wyró#niony na podstawie w asnej deklaracji (Rysunek 2) oraz odpowiedzi Skali Prawicowego i Lewicowego Ekstremizmu
w sprawach obyczajowych (Tabela 3) i ekonomicznych
(Tabela 4).
Jak wida& na Rysunku 1, proÞl cz onków m odzie#ówki SLD ma wyra'nie zaznaczony podzia – dwa obszary
wyra'nie wa#niejsze (szkody i sprawiedliwo"ci) i trzy
wyra'nie mniej wa#ne (lojalno"ci, autorytetu i czysto"ci). Podzia taki odpowiada wynikom libera ów, uzyskiwanym w badaniach Haidta i Grahama (2007). Z kolei
proÞl cz onków m odzie#ówki PiS odpowiada wynikom
konserwatystów w badaniach Haidta i Grahama (2007).
Zaobserwowane ró#nice s! istotne statystycznie w przypadku czterech obszarów moralno"ci, wyj!tkiem jest obszar sprawiedliwo"&/wzajemno"&, wyra'nie wa#ny dla
wszystkich, niezale#nie od pogl!dów (odpowiednio dla
szkody: F(2, 63) = 7,35; p = 0,001; (2 = 0,19; lojalno"ci: F(2, 61) = 10,33; p = 0,0001; (2 = 0,19; autorytetu:
F(2,62) = 7,84; p = 0,001; (2 = 0,20 i czysto"ci: F(2, 61)
= 9,51; p = 0,0002; (2 = 0,24). Test post hoc Tuckeya
ujawni , #e w obszarze szkody ró#nice mi$dzy PiS a SLD
s! istotne statystycznie (p = 0,009). Obszar szkody jest
dla cz onków m odzie#ówki PiS wyra'nie mniej wa#ny
ni# dla cz onków m odzie#ówki SLD. Z kolei kwestie lojalno"ci, autorytetu i czysto"ci s! wyra'nie wa#niejsze dla
cz onków m odzie#ówki PiS ni# m odzie#ówki SLD, RiR
Tuckeya p = 0,001 dla obszaru lojalno"ci, p = 0,002 dla
obszaru autorytetu oraz p = 0,012 dla obszaru czysto"ci.
Wyniki cz onków m odzie#ówki PO ró#ni y si$ istotnie
od wyników cz onków m odzie#ówki PiS – RiR Tuckeya
odpowiednio dla obszaru: lojalno"ci p = 0,001; autorytetu
p = 0,006 oraz czysto"ci p = 0,0004, lecz nie ró#ni y si$
od wyników cz onków m odzie#ówki SLD. ProÞle cz onków m odzie#ówki PO s! w obszarze szkody podobne do
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proÞli m odzie#ówki PiS, a w obszarze lojalno"ci, autorytetu i czysto"ci s! podobne do m odzie#ówki SLD.
Rysunek 2 pokazuje wa#no"& pi$ciu obszarów moralno"ci w grupach zró#nicowanych ze wzgl$du na deklarowan! orientacj$ polityczn! na wymiarze liberalizm–
konserwatyzm. Zgodnie z wynikami Haidta i Grahama
(2007), obszar szkody jest wyra'nie wa#niejszy dla libera ów, a kwestie lojalno"ci, autorytetu i czysto"ci s! wyra'nie wa#niejsze dla konserwatystów.
Ró#nice dotycz!ce lojalno"ci, autorytetu i czysto"ci s!
istotne statystycznie (odpowiednio dla lojalno"ci: F(2, 57)
= 5,13; p = 0,009; (2 = 0,15; autorytetu: F(2, 58) = 7,60;
p = 0,001; (2 = 0,21 i czysto"ci: F(2, 56) = 9,28; p = 0,001;
(2 = 0,25), natomiast w obszarach szkody i sprawiedliwo"ci ró#nice nie by y istotne. Testy post hoc RiR Tuckeya,
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pokaza y, #e w przypadku lojalno"ci ró#nice by y istotne
mi$dzy identyÞkuj!cymi si$ jako libera owie a identyÞkuj!cymi si$ jako konserwaty"ci – p = 0,007. Podobnie
wygl!da y zale#no"ci dla sfery autorytetu. Wa#no"& tej
sfery by a wyra'nie mniejsza w grupie libera ów ni#
w grupie konserwatystów. Osoby identyÞkuj!ce si$ jako
centrum (N = 8 dla sfery lojalno"ci i N = 9 dla sfery autorytetu) nie ró#ni y si$ istotnie od libera ów i konserwatystów. W przypadku sfery czysto"ci, dla konserwatystów sfera ta by a wyra'nie wa#niejsza – RiR Tuckeya
p = 0,0003 – ni# dla libera ów czy identyÞkuj!cych si$
jako centrum – RiR Tuckeya p = 0,034.
Gdy chodzi o pomiar orientacji politycznej kwestionariuszem Urszuli Jakubowskiej, to wa#no"& pi$ciu obszarów moralno"ci w grupach zró#nicowanych ze wzgl$du

Rysunek 1.
Wa#no"& ró#nych obszarów moralno"ci w grupach cz onków m odzie#ówek partyjnych.

Rysunek 2.
Wa#no"& ró#nych obszarów moralno"ci w grupach osób o ró#nej orientacji politycznej.
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na orientacj$ polityczn! na wymiarze liberalizm–konserwatyzm w sferze obyczajowej pokrywa si$ z wynikami
uzyskanymi dla w asnych deklaracji badanych. Ró#nice
mi$dzy libera ami i konserwatystami s! istotne statystycznie2, gdy chodzi o lojalno"&, autorytet i czysto"&
odpowiednio: t(60) = –3,73; p = 0,0004; d = 1,14; oraz
t(61) = –4,09; p = 0,0001; d = 1,23; oraz t(59) = –3,37;
p = 0,001; d = 1,00. Wyniki konserwatystów s! dla tych
obszarów wy#sze ni# wyniki libera ów. Odwrotnie jest dla
obszaru szkody, w którym ró#nica jest bliska istotno"ci
statystycznej t(61) = 1,88; p = 0,06; d = 0,53. Natomiast,
jak pokazuje Rysunek 4, gdy orientacja polityczna dotyczy a wymiaru ekonomicznego nie ma ró#nic mi$dzy
libera ami i konserwatystami w wa#no"ci sfer lojalno"ci,
autorytetu i czysto"ci, ale wyst$puj! istotne statystycznie

ró#nice w sferze szkody, t(58) = 2,94; p = 0,005; d = 0,77
i sprawiedliwo"ci t(56) = 2,05; p = 0,06; d = 0,56.
Libera owie ekonomiczni przypisuj! tym dwóm sferom
wi$ksz! wa#no"& w rozumowaniu moralnym ni# konserwaty"ci ekonomiczni.
Trafno"# odtwarzanie przekona$ moralnych osób
o odmiennej orientacji politycznej
17 cz onków m odzie#ówki PiS deklaruj!cych pogl!dy konserwatywne i 32 cz onków m odzie#ówki
SLD i PO deklaruj!cych pogl!dy liberalne wype ni o
Kwestionariusz Podstaw Moralnych (MFQ) z perspektywy typowego przedstawiciela przeciwnej opcji ideologicznej (tj. osoby konserwatywne ocenia y typowego libera a i osoby liberalne ocenia y typowego konserwatyst$).

Rysunek 3.
Wa#no"& ró#nych obszarów moralno"ci w grupach osób o ró#nym poziomie liberalizmu i konserwatyzmu obyczajowego.

Rysunek 4.
Wa#no"& ró#nych obszarów moralno"ci w grupach osób o ró#nym poziomie liberalizmu i konserwatyzmu ekonomicznego.
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Z tych analiz wy !czono osoby, które deklarowa y pogl!dy centrystyczne oraz 3 cz onków m odzie#ówki PO,
którzy okre"lili swoje przekonania jako konserwatywne.
Na Rysunkach 5 i 6 przedstawiono rzeczywiste oceny
wag ró#nych warto"ci moralnych uzyskiwane przez libera ów i konserwatystów oraz oceny tych wag przypisywane im przez ideologicznych przeciwników. Jak wida&,
rozbie#no"ci mi$dzy rzeczywistymi wynikami uzyskiwanymi przez libera ów i konserwatystów a warto"ciami
przypisywanymi im przez ideologicznych przeciwników
s! wi$ksze w przypadku badanych o konserwatywnych
pogl!dach. Wyniki testu t-Studenta dla pojedynczej grupy pokaza y, #e w przypadku konserwatystów wszystkie
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oceny libera ów by y istotnie statystycznie ni#sze od rzeczywi"cie uzyskiwanych przez libera ów (odpowiednio
dla szkody: t(14) = –5,36; p = 0,0001; d = 1,29; sprawiedliwo"ci: t(15) = –6,93; p = 0,000005; d = 1,88; lojalno"ci:
t(14) = –5,89; p = 0,00004; d = 1,51; autorytetu: t(15)=
–2,29; p = 0,037; d = 0,65; czysto"ci: t(16) = –4,21; p =
0,001; d = 1,13). W przypadku libera ów odpowiadaj!cych
jako „typowy konserwatysta” jedynie dwie ró#nice by y
istotnie statystycznie: dotycz!ce sprawiedliwo"ci t(30) =
–3,03; p = 0,005; d = 0,80 oraz autorytetu t(30) = 4,37;
p = 0,0001; d = 0,89, a jedna by a na poziomie trendu
– lojalno"& t(29) = 1,88; p = 0,07; d = 0,40. Libera owie

Rysunek 5.
Rzeczywista i przewidywana przez konserwatystów wa#no"& ró#nych obszarów moralno"ci w rozumowaniu moralnym
libera ów.

Rysunek 6.
Rzeczywista i przewidywana przez libera ów wa#no"& ró#nych obszarów moralno"ci w rozumowaniu moralnym konserwatystów.
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trafnie odtworzyli wag$ warto"ci przypisywanych przez
konserwatystów szkodzie i czysto"ci.
Co ciekawe, b $dy ocen konserwatystów s! jednokierunkowe – konserwaty"ci generalnie nie doceniaj! wag
ró#nych obszarów moralnych w rozumowaniu moralnym
libera ów, natomiast b $dy libera ów polegaj! na niedocenianiu warto"ci jednego obszaru i na przecenianiu warto"ci innego obszaru moralnego w rozumowaniu moralnym
konserwatystów.
Dyskusja
Uzyskane wyniki pokaza y po pierwsze, #e mi$dzy
cz onkami ró#nych m odzie#ówek partyjnych w Polsce
rzeczywi"cie istniej! ró#nice w pogl!dach na wymiarze
liberalizm–konserwatyzm. Oznacza to, #e nast!pi proces
samoidentyÞkacji na bazie tego wymiaru, przynajmniej
w"ród osób zainteresowanych polityk!. Interesuj!ce jest
przy tym, #e w asna identyÞkacja na tym wymiarze jest
bardziej zgodna z pogl!dami mierzonymi odpowiednim
kwestionariuszem (Urszuli Jakubowskiej) na wymiarze
obyczajowym ni# ekonomicznym. Z tego, #e kto" si$
deklaruje jako libera , mo#na wnosi&, #e jego pogl!dy s!
liberalne w sensie obyczajowym, a nie ekonomicznym,
i podobnie z tego, #e kto" si$ deklaruje jako konserwatysta
mo#na wnosi&, jego pogl!dy s! konserwatywne w sensie
obyczajowym, a nie ekonomicznym. Wynik ten dobrze
koresponduje ze wspomnian! wcze"niej obserwacj! Josta
(2006), #e ludzie do"& atwo okre"laj! swoj! orientacj$ na
wymiarze liberalizmu–konserwatyzmu, ale bez zwracania uwagi na aspekt ekonomiczny tej orientacji.
Najwa#niejszy wynik omawianego badania dotyczy
znacznego podobie%stwa odno"nie do tego, co nale#y do
sfery moralno"ci, mi$dzy politycznymi m odzie#ówkami
polskimi i ameryka%skimi libera ami i konserwatystami. Osoby okre"laj!ce siebie jako libera owie, w Polsce
podobnie jak w Ameryce, koncentruj! si$ na obszarach
moralnych zwanych „indywidualizacyjnymi”: ochron!
i sprawiedliwym traktowaniem jednostek. Z kolei osoby
okre"laj!ce siebie jako konserwaty"ci, zarówno w Polsce,
jak i w Ameryce, za moralnie wa#ne uznaj! tak#e kwestie
lojalno"ci, autorytetu i czysto"ci, tj. obszary „ !cz!ce” –
wi!#!ce ludzi w wi$ksze grupy i instytucje. Omawiane
tu wyniki sugeruj!, #e jest to prawid owo"& uniwersalna,
pami$taj!c, #e równie# badanie van Leeuwena i Parka
(2009) na studentach holenderskich pokaza o, #e warto"ci
„indywidualizacyjne” s! wa#niejsze dla libera ów, „ !cz!ce” za" dla konserwatystów.
Ciekawym wynikiem jest rezultat porówna% wa#no"ci
ró#nych sfer w rozumowaniu moralnym libera ów i konserwatystów obyczajowych i ekonomicznych. Ró#nice
mi$dzy libera ami a konserwatystami by y silniejsze, gdy

porównywano libera ów i konserwatystów obyczajowych
– dotyczy y czterech z pi$ciu obszarów. Natomiast gdy porównywano libera ów i konserwatystów ekonomicznych
ró#nice dotyczy y wy !cznie dwóch obszarów „indywidualizacyjnych”: szkody i sprawiedliwo"ci. Wszystkie
ró#nice by y jednak w przewidywanym kierunku.
Stwierdzono jedn! interesuj!c! ró#nic$ mi$dzy badanymi grupami polskimi i grupami ameryka%skimi.
Dotyczy ona wa#no"ci kwestii zwi!zanych ze sprawiedliwo"ci!. O ile w grupach ameryka%skich sprawiedliwo"&
jest wy#ej ceniona przez libera ów ni# konserwatystów,
o tyle w Polsce jest ona równie wysoko ceniona w obu
grupach. By& mo#e ma to zwi!zek ze specyÞczn! sytuacj! spo eczno-gospodarcz! w Polsce. Leventhal (1980),
opisuj!c czynniki zwi$kszaj!ce lub zmniejszaj!ce wa#no"& zagadnie% zwi!zanych ze sprawiedliwo"ci!, wskazuje mi$dzy innymi na poczucie zagro#enia, p yn!ce
z mo#liwo"ci naruszania zasad sprawiedliwo"ci, jako
na czynnik zwi$kszaj!cy zainteresowanie sprawiedliwo"ci!. W Polsce ogólnie obserwuje si$ niski poziom
oceny sprawiedliwo"ci, co pokazuj! chocia#by wyniki
badania przeprowadzonego na prze omie 2008 i 2009
roku w ramach projektu „U atwianie dost$pu do wymiaru
sprawiedliwo"ci”3, wspó Þnansowanego przez UE. Z badania przeprowadzonego przez konsorcjum IBC Group
& Homo Homini (2009) na reprezentatywnej próbie
1542 osób wynika, #e 44% badanych udzieli o negatywnej odpowiedzi na pytanie „Jaka jest Pani/Pana ogólna
ocena dzia ania wymiaru sprawiedliwo"ci” (37% oceni o
pozytywnie wymiar sprawiedliwo"ci). A# 70,9% respondentów jest przekonanych o niesprawiedliwym orzecznictwie, 69,3% o nierzetelnym wykonywaniu obowi!zków przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwo"ci,
65% o ich stronniczo"ci, a 63,7% o niskiej efektywno"ci
ich dzia a%. Dodatkowo a# 62,3% jest tak#e przekonanych o istniej!cej w wymiarze sprawiedliwo"ci korupcji,
dotycz!cej przede wszystkim prokuratorów, adwokatów,
ale i s$dziów. Wydaje si$ wi$c, #e spostrzegany stan wymiaru sprawiedliwo"ci mo#e sta& za wi$ksz! ni# oczekiwana wag! kwestii sprawiedliwo"ci u konserwatystów.
Kwestia ta wymaga jednak dalszych bada%. Dodatkowo
pomiar wa#no"ci sfery sprawiedliwo"ci rodzi pewne w!tpliwo"ci. Autorzy narz$dzia sami maj! w!tpliwo"ci co do
rzetelno"ci swojego narz$dzia w tej kwestii i sk aniaj! si$
do rozbicia sprawiedliwo"ci na dwa obszary: sprawiedliwo"&/oszukiwanie oraz wolno"&/opresja4.
Wreszcie odmienne od spotykanych do tej pory w literaturze okaza y si$ wyniki dotycz!ce trafno"ci odtwarzania my"lenia moralnego osób od odmiennej orientacji
politycznej. Graham, Nosek i Haidt (2009) pokazali, #e
b $dy tego rodzaju ocen by y mniejsze u konserwatystów
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ni# u libera ów. Obecne wyniki pokaza y z kolei, #e gdy
chodzi o wagi przypisywane lojalno"ci, autorytetowi
i czysto"ci, to konserwaty"ci nie doceniali, a libera owie
przeceniali wagi przypisywane tym warto"ciom moralnym przez typowego oponenta ideologicznego. By& mo#e
istotny jest tak#e fakt, #e osobami badanymi byli dzia acze m odzie#owych organizacji partyjnych. Cz onkostwo
w takich organizacjach jest "wiadom! decyzj!, maj!c!
istotne znaczenie dla to#samo"ci osób decyduj!cych si$
na tak! aktywno"&. Badani m odzi konserwaty"ci dzia aj!
w organizacji powi!zanej z parti!, która cho& ma znacz!ce miejsce na polskiej scenie politycznej, nie wygrywa
w wyborach i w odczuciu, chyba tak#e i zwolenników
partii, w najbli#szej przysz o"ci nie ma szans na wygranie
wyborów. By& mo#e to stawia cz onków m odzie#ówki
PiS w pozycji obronnej. Zaanga#owanie w grupie przegrywaj!cej mo#e stanowi& pewne zagro#enie dla dobrej
samooceny. Zgodnie z za o#eniami teorii to#samo"ci
spo ecznej Tajfela i Turnera (1986), ludzie tworz! swoj!
to#samo"& i poczucie w asnej warto"ci w znacznym stopniu na podstawie przynale#no"ci do okre"lonych grup.
W sytuacji zagro#enia w asnej grupy w celu podtrzymania dobrej samooceny ludzie s! sk onni do deprecjonowania zagra#aj!cej, konkurencyjnej grupy. Tendencja
ta jest silniejsza u osób o silnej identyÞkacji grupowej,
a cz onkowie m odzie#ówki partyjnej z pewno"ci! s! osobami silnie identyÞkuj!cymi si$ ze swoj! grup!. Grup!,
której kluczow! cech! s! konserwatywne pogl!dy. Warte
sprawdzenia by oby zatem, czy badanie libera ów i konserwatystów niezaanga#owanych w m odzie#ówkach
partyjnych, dla których orientacja polityczna mo#e mie&
mniejszy wp yw na poczucie w asnej to#samo"ci i warto"ci, da oby wyniki bardziej zbli#one do uzyskanych przez
Grahama, Noska i Haidta (2009).
Inn! mo#liw! interpretacj! tego wyniku jest ró#nica
w funkcjonowaniu poznawczym libera ów i konserwatystów. W wielu badaniach (Jost i in., 2003; Kemmelmeier,
1997; Kossowska i van Hiel, 2003) pokazano, #e konserwatystów cechuje silniejsza potrzeba domkni$cia
poznawczego, co prowadzi do ich mniejszej z o#ono"ci
poznawczej. T umaczenie to jest o tyle niewystarczaj!ce, #e prawid owo"& ta nie wyst!pi a u konserwatystów
badanych przez Haidta. Z pewno"ci! wynik ten wymaga
dalszych bada%.
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PRZYPISY
1. Kwestionariusz jest dost$pny w ró#nych wersjach j$zykowych na stronie http://www.yourmorals.org/haidtlab/mft/index.
php?t=questionnaires.
2. W analizach nie uwzgl$dniono osób, których pogl!dy zaklasyÞkowano jako centrum, ze wzgl$du na liczebno"& tej grupy.
3. Strona http://www.nawokandzie.ms.gov.pl/wydarzenia-i/
news/53/sondaz-polacy-o-wymiarze-sprawiedliwosci, dost$p
20.06.2012.
4. Strona http://www.yourmorals.org/haidtlab/mft/index.php?t
=home.

Za %cznik 1.
Kwestionariusz Podstaw Moralnych (Moral Foundations Questionnaire)
Cz$"& 1
Kiedy decydujesz, czy co" jest dobre, czy z e, w jakim stopniu bierzesz pod uwag$ poni#sze czynniki?
[0] w ogóle nie bior$ tego pod uwag$
[1] raczej nie bior$ tego pod uwag$
[2] bior$ to pod uwag$ w ma ym/niewielkim stopniu
[3] raczej bior$ to pod uwag$
[4] zdecydowanie bior$ to pod uwag$
[5] zwracam na to szczególn! uwag$
Czy kto" ucierpia emocjonalnie, czy nie.

Szkoda

Czy czyje" dzia ania by y nieuczciwe, czy nie.

Sprawiedliwo"&

Czy kto" troszczy si$ o kogo" s abego lub bezbronnego, czy nie.

Szkoda

Czy kto" okaza brak lojalno"ci, czy nie.

Lojalno"&

Czy kto" pogwa ci standardy niewinno"ci i przyzwoito"ci.

Czysto"&

Czy czyje" dzia ania by y przejawem mi o"ci do ojczyzny, czy nie.

Lojalno"&

Czy kto" by traktowany inaczej ni# inni, czy nie.

Sprawiedliwo"&

Czy kto" by dobry z matematyki, czy nie.

Kontrolne

Czy czyje" dzia ania wywo a y chaos i zamieszanie, czy nie.

Autorytet

Czy kto" okaza okrucie%stwo, czy nie.

Szkoda

Czy kto" zrobi co", aby zdradzi& w asn! grup$, czy nie.

Lojalno"&

Czy komu" odmówiono przynale#nych mu praw, czy nie.

Sprawiedliwo"&

Czy kto" zrobi co" odra#aj!cego, czy nie.

Czysto"&

Czy kto" post$powa zgodnie z tradycj! swojej spo eczno"ci, czy nie.

Autorytet

Czy kto" okaza brak szacunku dla w adzy.

Autorytet

Czy kto" dzia a w sposób, który spodoba by si$ Bogu, czy nie.

Czysto"&

INTUICJE MORALNE M(ODYCH POLSKICH LIBERA(ÓW I KONSERWATYSTÓW

259

Cz$"& 2. Przeczytaj poni#sze zdania i wska# stopie%, w jakim si$ z nimi zgadzasz.
[0] zdecydowanie si$ nie zgadzam
[1] raczej si$ nie zgadzam
[2] nie zgadzam si$ w nieznacznym stopniu
[3] w nieznacznym stopniu si$ zgadzam
[4] raczej si$ zgadzam
[5] zdecydowanie si$ zgadzam
Wspó czucie dla cierpi!cych jest najistotniejsz! cnot!/cech! cz owieka.

Szkoda

Zabicie cz owieka nigdy nie mo#e by& rzecz! s uszn!/ uzasadnione.

Szkoda

Czysto"& moralna jest wa#n! i cenn! zalet! (cz owieka).

Czysto"&

Jedn! z najgorszych rzeczy, jakie mo#e zrobi& cz owiek, jest skrzywdzenie bezbronnego zwierz$cia.

Szkoda

Kobiety i m$#czy'ni maj! do odegrania w spo ecze%stwie odmienne role.

Autorytet

Szacunek dla w adzy jest czym", czego powinny si$ uczy& wszystkie dzieci.

Autorytet

Gdybym by #o nierzem i nie zgadza bym si$ z rozkazem prze o#onego, to i tak bym go wykona , poniewa# taki jest
obowi!zek #o nierza.

Autorytet

Sprawiedliwo"& jest najwa#niejszym wymogiem spo ecznym.

Sprawiedliwo"&

Okre"li bym pewne dzia ania jako z e, przyjmuj!c za kryterium to, #e s! one niezgodne z natur!.

Czysto"&

Nale#y by& lojalnym w stosunku do cz onków rodziny, nawet gdy zrobili co" z ego.

Lojalno"&

Nie nale#y robi& rzeczy obrzydliwych, nawet je"li nikt z tego powodu nie ucierpi.

Czysto"&

Uwa#am, #e z moralnego punktu widzenia to niew a"ciwe, #e dzieci bogatych rodziców dziedzicz! du#o pieni$dzy,
podczas gdy dzieci biednych rodziców nie dziedzicz! nic.

Sprawiedliwo"&

Wa#niejsze jest by& cz onkiem zespo u ni# realizowa& si$ osobi"cie.

Lojalno"&

Lepiej jest czyni& dobro ni# z o.

Kontrolne

Jestem dumny z historii mego kraju.

Lojalno"&

Kiedy ustanawia si$ nowe prawo, zasad! nadrz$dn! powinno by& to, aby wszyscy byli traktowani sprawiedliwie.

Sprawiedliwo"&
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Abstract
One of the basic classiÞcations of the political orientation is a division of the political spectrum into liberals and conservatives. According to the research by Haidt and Graham (2007), Graham, Nosek and Haidt
(2009) liberals and conservatives differ in regard to the issues (concepts, behaviours, etc.) they consider
moral. The moral spectrum of the liberals centers around the issues concerning the protection of individual
rights, while for conservatives morality is mainly (but not exclusively) a question of issues that bind people
into groups and institutions. However, such results are obtained in the countries with longer experience of
democracy. Thus, it would be interesting to see whether the same holds also in Poland. The reported study
aimed at answering the following questions: 1. Do members of different youth organizations associated
with major political parties in Poland – young Polish liberals and conservatives – actually differ on the
liberal-conservative dimension? 2. To what extent does the moral sphere of young people in Poland who
describe themselves as liberals or conservatives resemble that of liberals and conservatives from the countries with a long tradition of democracy? 3. To what extent are people with different political orientations
able to reconstruct the moral reasoning of their ideological opponents? The results show that there are differences between members of various political youth organizations on the liberal-conservative dimension
and signiÞcant similarities of liberals’ and conservatives’ moral spheres in Poland and in the countries with
longer democracy experience. The results also show that there are differences between liberals and conservatives in accuracy of reconstructing the moral reasoning of their ideological opponents.
Keywords: morality, political orientations, moral foundations theory
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