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Abstract 
This article discusses the sources and motivations of human behavior in the moral dimension.  
Starting with the ethical perspective, selected research in the field of social psychology on 
unethical behavior and its possible causes including Stanley Milgram’s experiment, which was 
inspired by the experience of Nazism and the Holocaust, is presented.  This article points out 
that behavior defined as ethically reprehensible does not always have to be the result of ethically 
reprehensible motives. 
Key words: social psychology, ethics, obedience to authorities, dispersion of responsibility, 
“banality of evil”. 
 
Streszczenie 
Artykuł podejmuje źródła i motywy ludzkiego zachowania mającego wymiar moralny. Zaczynając 
od perspektywy etycznej przedstawia wybrane badania z zakresu psychologii społecznej nad 
nieetycznym zachowaniem i jego możliwymi przyczynami, m.in. eksperyment Stanley’a Milgrama, 
inspirowany doświadczeniem nazizmu i Holokaustu. Wskazuje, że zachowania określane jako 
etycznie naganne nie zawsze muszą wynikać z nagannych etycznie pobudek. 
Słowa kluczowe: psychologia społeczna, etyka, posłuszeństwo wobec autorytetów, rozproszenie 
odpowiedzialności, „banalność zła”. 
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WPROWADZENIE 
 

Gdy podejmujemy kwestię wartościowania ludzkiego postępowania, musimy zdawać sobie 

sprawę, że kluczowe znaczenie ma tutaj, wbrew potocznym mniemaniom, nie ocena moralna, 

lecz etyczna1. W przeciwieństwie do oceny moralnej, której znaczenie w dzisiejszym świecie 

marginalizują subiektywizm i przypadkowość, ocena etyczna rości sobie prawo do uniwersalności 

i definitywności. O ile jednak sama kwestia oceny nie budzi wątpliwości, to kwestia motywów 

postępowania, które ocenę wywołują, bywa żywo dyskutowana. Najczęściej dotyczy to 

interpretacji na gruncie samej etyki.  

Trudno jednak nie zauważyć, że gdy mówimy o zachowaniach, w których dochodzą do 

głosu problemy moralne, ocena ich jest kwestią otwartą nie tylko na różne racje z obszaru etyki, 

lecz i na argumenty z zewnątrz. Bardzo dobrym przykładem takiej relacji są badania realizowane 

na gruncie psychologii społecznej. 

    Celem mniejszego tekstu jest przede wszystkim prezentacja wybranych badań z zakresu 

psychologii społecznej, jednej z subdyscyplin psychologii. Dotyczą one ujmowania zagadnień 

należących do szeroko pojętej etyki z perspektywy psychologicznej. Mają one ukazać wkład i 

znaczenie tych badań dla rozumienia ludzkich decyzji, reakcji, zachowań składających się na 

ludzką moralność. 

 

                                                
1 Zob. Wstęp J. Hołówki w: (Brandt, 1996, s. XIII–XIV). Odrębne zdanie ma tutaj Zygmunt Bauman zapowiadający 
w pracy Etyka ponowoczesna (Bauman, 2012) zmierzch  etyki i powrót do moralności. O ile, zgodnie z przekonaniami 
przywołanego autora, kryzys cywilizacji przemysłowej, w której króluje etyka, jest powrotem do cywilizacji 
przedprzemysłowej, w której panowała moralność, o tyle jest sprawą otwartą, czy w świecie poprzemysłowym 
można zasadnie mówić o takim powrocie? Raczej należy mówić o uniwersalnej etyce praw człowieka w 
zglobalizowanym świecie (Singer,  2006). 
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1. PERSPEKTYWA ETYCZNA 

 

Etyka jest filozoficzną nauką o moralności. Uprawiana jest w wymiarze opisowym i 

normatywnym. Jako etyka opisowa bada moralność jako fenomen ludzkiego świata2. Etyka, która 

proponuje wartości i normy, to etyka normatywna. To na jej gruncie budowane są koncepcje 

słusznego wartościowania i pożądanego społecznie postępowania, przezwyciężające 

ograniczoność myślenia moralnego3. Dzisiaj zobowiązania etyczne człowieka obejmują nie tylko 

dobro świata ludzi, ale również dobro świata przyrodniczego. Niniejszy tekst ogranicza się jednak 

przede wszystkim do zachowań moralnych człowieka wobec człowieka.  

To, jak ludzie w praktyce postępują, jaki mają stosunek do drugiego człowieka, to wyraz 

ich moralności. Wiedzę o zasadach postępowania z reguły człowiek czerpie z tradycji wspólnoty, 

w której żyje. Etyka, podobnie jak prawo, pojawia się w momencie, gdy stosunki w ramach 

wspólnoty okazują się zbyt złożone i przekraczające tradycję na tyle, że staje się ona niemożliwa 

do zaakceptowania przez wszystkich4. Konflikty moralne prawo rozstrzyga argumentem 

przymusu wobec niezadowolonych, etyka natomiast odwołuje się do trybunału rozumu. Miejsce 

bezrefleksyjnej wiary w mądrość przodków oraz autorytet podań i mitów zajmuje racjonalna 

analiza odwołująca się do uporządkowanej hierarchii wartości. 

Jak wiemy od dawna, etyka nie rozwiązała problemu konfliktów interesów i dążeń w łonie 

cywilizowanych społeczeństw (Nowicka, 2007). W etyce mamy do czynienia z występowaniem 

różnych stanowisk proponujących własne hierarchizacje wartości oraz własne ich uzasadnienia. 

Istnieją szkoły i nurty prowadzące ze sobą nieustanną dyskusję (Hołówka, 2001). 

            Niezależnie od tych dyskusji, zróżnicowania stanowisk i hierarchii wartości zasadniczym 

dążeniem etyki jest ustalenie powszechnie obowiązujących norm. Niezależnie od tego, czy 

uznajemy te normy za uniwersalne i ogólnoludzkie, czy też ograniczone kulturowo i 

partykularnie, dotyczą one wszystkich uczestników wspólnoty. Tak jak w sytuacji konfliktów i 

                                                
2 Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o mechanizmy nabywania rozróżnień moralnych należy do psychologii 
moralności. Badanie praktycznego stosunku człowieka do obowiązujących go wartości i norm moralnych należy do 
socjologii moralności.  
3„Moralność to zjawisko społeczne każdorazowo ukształtowane historycznie w określonym społeczeństwie, którego 
zadaniem jest regulacja całokształtu stosunków między jednostką a jednostką oraz między poszczególnymi 
jednostkami a grupami społecznymi” (Jedynak, 1994 s. 142). Konkretność historycznego ukształtowania określonych 
poglądów i norm moralnych w danym społeczeństwie stanowi o ich ograniczoności, o którą pyta refleksja etyczna. 
4 Zjawisko to narasta razem z rozwojem cywilizacji i przekraczaniem prostych relacji właściwych społeczeństwom 
określanym jako pierwotne. Jak stwierdza E. Nowicka w podręczniku antropologii kulturowej  Świat człowieka – świat 
kultury, cywilizacja oznacza stopień rozwoju społecznego cechujący się: znaczną liczbą ludności, złożoną strukturą 
hierarchiczną, specjalizacją ról i funkcji społecznych, natężeniem styczności międzyludzkich, organizacją państwową. 
Cechy cywilizacji to: wzrost mocy produkcyjnych, zróżnicowanie społeczne, administracja i pismo, urbanizacja 
(Nowicka, 2007, s. 245). 
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zróżnicowania ocen mamy do czynienia z narzuconymi przemocą rozwiązaniami prawa, tak 

mamy do czynienia z dominującym dyskursem etycznym konstytuującym wspólnotę wartości. Ta 

wspólnota etyczna pozwala na potępienie tych, którzy normy te naruszają. Często zdarza się, że 

naruszanie którejś z norm prowadzi do przekonania, że społeczeństwo obojętnieje wobec zasad i 

mamy do czynienia ze zobojętnieniem czy też znieczulicą moralną ukazującą kryzys wspólnych 

wartości. 

             Dlaczego ludzie nie respektują założeń obowiązującej ich etyki i podejmują decyzje 

budzące wątpliwości etyczne? Dlaczego dochodzi do tego, że ludzie podejmują decyzje 

kwestionujące normatywny porządek etyczny? 

            Stojący u źródeł europejskiej debaty etycznej Sokrates – na gruncie własnego stanowiska 

określonego przez historyków jako intelektualizm etyczny – zakładał, że człowieka można 

nauczyć słusznego postępowania. W drodze wdrażania w rygor racjonalnej analizy można 

przekazać człowiekowi wiedzę o tym, co jest słuszne, a co nie. Jeśli człowiek wybiera niewłaściwe 

postępowanie, to tylko dlatego, że nie posiadł dostatecznej wiedzy na temat właściwych, 

słusznych wyborów moralnych.  

           XVII-wieczny brytyjski filozof Thomas Hobbes źródeł dysfunkcyjnych dla społeczeństwa 

decyzji doszukiwał się w egoistycznej naturze ludzkiej. Żyjący w stanie natury ludzie, będący 

skrajnymi egoistami, realizowali własne potrzeby, realizowali swoją egoistyczną naturę, nie widząc 

nic złego w  napaści czy ograbianiu drugiego. Jak pisał Hobbes, „człowiek stawał się człowiekowi 

wilkiem”, co prowadziło do „wojny wszystkich przeciwko wszystkim”. Ponieważ sytuacja stawała 

się niebezpieczna dla każdego egoisty, potrzebny był lewiatan – silne państwo i panujący 

monarcha, któremu ludzie oddali część swojej wolności, by zapewnić sobie bezpieczeństwo 

gwarantowane przez władcę. Tak więc między poczuciem bezpieczeństwa a realizacją „wilczej 

natury” tli się nieustanny konflikt wybuchający w momencie dokonania przestępstwa. 

           W opozycji do racjonalistycznych analiz Sokratesa i Hobbesa rozwinęła się koncepcja 

uczuć moralnych jako emocjonalnych reakcji wypływających z naturalnego dobra natury ludzkiej, 

uczucia sympatii. Przybrała różne postacie. Głosił ją Aureliusz Augustyn, mówiąc „Kochaj i rób 

co chcesz”.  Rozwijali ją w XVIII wieku Anthony Ashley Cooper, znany jako lord Shaftesbury, 

oraz David Hume. W ich rozumieniu nieuchronny stawał się konflikt miedzy abstrakcyjnym i 

często nastawionym na odstraszanie prawem a naturalną, spontaniczną reakcją na zło. 

           W wieku XVIII Immanuel Kant zaproponował etykę obowiązku, dla której jednym z 

fundamentów miał być ludzki rozum. Gdyby zapytać Kanta, dlaczego ludzie dokonują 

niewłaściwych wyborów, odpowiedziałby on, że to przede wszystkim dlatego, że mając rozum, 
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nie korzystają z niego, nie dokonują rozumnego namysłu w sytuacji, gdy podejmują decyzję 

mającą wymiar etyczny. 

Gdyby z kolei zapytać Fryderyka Nietzschego, z czego wynika zło, odpowiedziałby, że 

jest to wynik napięcia sił życiowych określanych przez niego jako „wola mocy”. Realizacja woli 

życia realizująca się w „woli mocy” jest prawem najwyższym. Ludzie o dużym natężeniu „woli 

mocy” popełniają błędy, ponieważ ograniczają ich reguły życia społecznego, a przecież oni sami i 

tak wiedzieliby, jak słusznie postępować. Ludzi o małej „woli mocy” – właśnie dlatego, że 

urodzili się z małą „wolą mocy” – walcząc o życie sięgają do podstępu i nieuczciwości. 

Gdy mówimy o etyce określającej, jak zaprezentowano wyżej, zakres swojej własnej 

refleksji, należy pamiętać, że wzbudziła krytykę jako zbyt wąsko zaznaczającej ten obszar. W 

obliczu nowych wyzwań stojących przed człowiekiem w wieku XX niemiecki filozof, pedagog, 

teolog protestancki Georg Picht w rezygnacji z dalekosiężnej odpowiedzialności w działaniu 

dostrzegał zdradę elementarnych norm etyki ogólnoludzkiej. Momentami przełomowymi 

wyznaczającymi nowe granice odpowiedzialności człowieka były dla Pichta ludobójstwo w 

Auschwitz oraz użycie bomby atomowej w Hiroszimie i Nagasaki (Picht, 1980, 1981, 1981) 

uzmysławiające, że przyszłe istnienie ludzkości zależy od refleksji moralnej obejmującej najdalsze 

konsekwencje własnych działań. 

Podobne idee głosił Hans Jonas, wiążąc bardzo ściśle rozwój techniki z moralną refleksją 

dotyczącą jej możliwych niszczycielskich konsekwencji, których kumulacja może doprowadzić nie 

tylko do zagłady ludzkości, ale także życia na Ziemi, a jeśli jest ono tylko na niej, to w całym 

Kosmosie (Jonas, 1996, 2003). 

             Czy jednak w każdym przypadku mamy do czynienia właśnie z tak oczywistą sytuacją? 

Czy taka generalna konstatacja jest wyczerpującą odpowiedzią?  

             Na gruncie refleksji etycznej o charakterze opisowym mamy do czynienia z rozwojem 

badań systematyzujących empiryczne obserwacje z zakresu psychologii moralności. Na tym 

gruncie podejmowano wielokrotnie kwestię konfliktu reguł moralnych i zachowań. Są to jednak 

badania ukazujące spectrum możliwych zjawisk i warunkujących je mechanizmów (Ossowska 

1949, Brandt 1996). 

                 Osobliwą próbą wielkiej syntezy badań empirycznych prowadzącej do teorii wpisania 

konfliktu wartości w sprzeczność między indywidualnym a społecznym rozwojem moralnym 

stała się teoria Lawrence a Kohlberga. Dynamiczny charakter rozwoju moralnego jednostki i 

statyczny moralnie charakter społecznego kontekstu tworzą pole niezwykle złożonych,  

zmiennych relacji między jednostką a społeczeństwem, wśród których konflikt okazuje się częstą 

możliwością (Piotrowski, 2010, Żylicz 2010). 
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2. OKRUCIEŃSTWO I ŚLEPE POSŁUSZEŃSTWO – ROZWAŻANIA I BADANIA 
PSYCHOLOGICZNE PO DOŚWIADCZENIU II WOJNY ŚWIATOWEJ 
 

Ciekawą propozycję rewizji tradycyjnych wyobrażeń tych kwestii stanowią badania z zakresu 

psychologii społecznej.  Dyscyplina ta pod kątem empirycznym rozpatruje mechanizmy ludzkich 

zachowań realizujących się w obszarze uznawanym za domenę moralności oraz próbuje 

uogólniać wyniki swoich badań, tworząc teorie wyjaśniające konkretne zachowania przez ogólny 

schemat. 

Przełomowy charakter miały tutaj obserwacje i badania zainspirowane tragicznymi 

doświadczeniami II wojny światowej. 

Gdy mówimy o takim właśnie myśleniu, nie sposób nie odwołać się do osobliwego 

tekstu – reportażu, w którym refleksja filozoficzna splata się z doświadczeniem osobistym i 

historycznym. Mianowicie tekstu Hannah Arendt Eichmann w Jerozolimie – rzecz o 

banalności zła (Arendt, 2004) opublikowanego po raz pierwszy w 1963 r. Autorka 

przedstawia w nim swoje obserwacje z procesu jednego z największych zbrodniarzy w 

dziejach Adolfa Eichmanna – odpowiedzialnego za organizację zagłady Żydów. Najbardziej 

zaskakująca konstatacja Arendt dotyczyła tego, że Eichmann nie wykazywał żadnych cech 

zbrodniczych czy patologicznych, które czyniłyby go w jakiś sposób mordercą czy 

zbrodniarzem w sensie takich czy innych predyspozycji przypisywanych zbrodniarzom. Był 

on osobą w potocznym rozumieniu całkowicie normalną, a jego zbrodnicze poczynania miały 

charakter działalności administracyjno-biurokratycznej będącej realizacją celów założonych 

przez akceptowaną ideologię. 

Tekst ten, jak żaden inny przed nim, postawił pytania o wpływ kontekstu na ludzkie 

działania oraz pytania o charakter postępowania. O ile dla krytyków stanowił mimowolną próbę 

wybielania Eichmanna, o tyle zwolennikom stawiał pytanie, czy zło i zbrodnia nie są czymś, na co 

nikt nie jest definitywnie uodporniony. 

Trudno nie zauważyć, że rozważania na temat Eichmanna zbiegają się w czasie z 

eksperymentami psychologii społecznej podjętymi w tym samym momencie i w tym samym 

kontekście przez Stanleya Milgrama, który sam zresztą nawiązuje do sporu wywołanego przez 

książkę Arendt (Milgram, 2008). Psycholog Stanley Milgram z Uniwersytetu Yale, potomek 

żydowskich emigrantów, również zastanawiał się nad tym, jak mogło dojść do tak tragicznych 

wydarzeń jak masowe zabijanie Żydów w obozach koncentracyjnych. Wyjściową tezą poszukiwań 

Milgrama było uznanie za przyczynę umożliwiającą realizację tych zbrodni ślepego posłuszeństwa 

Niemców wobec władzy. 
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Planując badanie zachowań Niemców, Milgram zdecydował się rozpocząć badania na 

miejscu. Pierwszym obiektem badań stali się mieszkańcy Stanów Zjednoczonych uważani, w 

przeciwieństwie do Niemców, za wychowanych w duchu wolności indywidualistów i 

nonkonformistów.  

Eksperyment rzekomo dotyczył wpływu kary na procesy uczenia się i zapamiętywania. 

Grupę badawczą stanowili mężczyźni, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie w gazecie. W 

pozorowanym losowaniu prawdziwemu uczestnikowi zawsze przypadała rola „nauczyciela”, a 

pomocnikowi eksperymentatora – „ucznia”. Zadaniem „ucznia” było nauczenie się na pamięć 

listy słów, natomiast zadaniem „nauczyciela” sprawdzanie wiedzy ucznia i karanie w przypadku 

pomyłek. 

Kary za pomyłki miały formę wstrząsów prądem elektrycznym o coraz większej sile, 

stopniowanej od 15 V do 450 V. Kary wymierzane były za pomocą maszyny z przełącznikami, 

którą obsługiwał „nauczyciel”. Przy poszczególnych wartościach napięcia znajdowały się również 

opisy, np. „bardzo silny wstrząs”. Na początku „nauczyciel” otrzymywał w ramach demonstracji 

uderzenie o sile 45 V. „Nauczycielowi” towarzyszył eksperymentator, „uczeń” znajdował się w 

osobnym pomieszczeniu. Nie mogli się widzieć, mogli tylko się słyszeć. 

Początkowo „uczeń” odpowiadał prawidłowo, potem jednak zaczynał udzielać błędnych 

odpowiedzi. W miarę wzrastania siły uderzeń „uczeń” coraz silniej protestował. (W 

rzeczywistości było to odtwarzane nagranie). Po kolejnych uderzeniach było słychać okrzyki 

bólu, w końcu zapadała złowroga cisza. Uczestnicy wyraźnie odczuwali dyskomfort. Gdy 

uczestnik chciał przestać, eksperymentator mówił: „Proszę kontynuować”, następnie: 

„Eksperyment wymaga, żebyś kontynuował” oraz: „Jest bezwzględnie konieczne, abyś 

kontynuował”. 

Prawdziwym celem eksperymentu było sprawdzenie, czy i w którym momencie 

uczestnicy zrezygnują z wymierzania kary dalszymi impulsami prądu o coraz wyższym natężeniu. 

W rzeczywistości eksperyment dotyczył nie procesów zapamiętywania, ale posłuszeństwa 

autorytetom. Jak się okazało, 62,5% osób badanych doszło do ostatniego uderzenia o sile 450 V.  

Jak już wspomniano wyżej, Stanley Milgram zastanawiał się, czy Niemcy są narodem, 

który cechuje szczególne posłuszeństwo. Planował przeprowadzenie eksperymentu również w 

Niemczech. Rezultaty pokazały jednak, że wcale nie jest to konieczne. Wyniki badań wskazywały, 

że w społeczeństwie amerykańskim poziom podporządkowywania decyzjom zwierzchników jest 

tak wysoki, że badanie tych samych wskaźników nie mogło przynieść wyników jakościowo 

różnych w odniesieniu do wyjściowego pytania. Posłuszeństwo wobec władzy w społeczeństwie 
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niemieckim nie mogło być wyjątkowe, a tym samym odbiegać od tego, co zaobserwowane 

zostało w społeczeństwie amerykańskim. 

  Milgram przeprowadził różne wersje swojego eksperymentu. W ramach jednej z wersji 

rolę „nauczyciela” odgrywały kobiety. Okazały się nie różnić pod względem wyników od 

mężczyzn: 65% badanych doszło do 450 V. Manipulowano również liczbą eksperymentatorów. 

Gdy było ich dwóch i nie zgadzali się ze sobą, posłuszeństwo osób badanych spadało. Inna 

wersja sprawdzała również wpływ konformizmu w grupie. „Nauczycieli” było trzech, z czego 

dwaj byli pomocnikami eksperymentatora poinstruowanymi, by rezygnować z udziału w 

eksperymencie bądź zachęcać osobę badaną do wymierzania kar (Milgram, 2008).  

         Stanley Milgram przeprowadził również badanie, w ramach którego prosił o oszacowanie, 

jaki odsetek osób badanych dotrwa do końca eksperymentu. Zdaniem respondentów, wśród 

którzy byli psychiatrzy, większość badanych nie powinna przekroczyć 150 V, jedynie 4% naciśnie 

przycisk 300 V, a do końca skali dotrwa tylko 0,01% (Miligram, 2008).  

Badania inspirowane eksperymentami Stanleya Milgrama zostały przeprowadzone 

niedawno w Polsce we Wrocławiu. W ramach analogicznej procedury przeprowadzono kilka 

wariantów eksperymentu. Ponieważ jak wykazały wcześniejsze badania, większość osób, która nie 

przerwała przed dotarciem do 150 V, kontynuowała wymierzanie kar do końca, ustalono, że po 

dotarciu badanego do tej wartości eksperyment zostanie zakończony (Doliński, Grzyb, 2017). 

Mimo zmiany miejsca i upływu lat rezultaty nie odbiegały od wyników eksperymentu 

oryginalnego. Okazały się nawet bardziej niepokojące. W jednej z wersji, gdzie  zapowiedziana 

została zamiana ról, tzn. „nauczyciel” miał później wystąpić w roli rażonego prądem „ucznia”, 

tylko dwie z 20 osób nie dotarły do 150 V. W innej wersji eksperymentu uczestnicy nie 

otrzymywali zapłaty z góry, ale jej wysokość (maks. 50 zł) była uzależniona od liczby 

wymierzonych kar. W grupie, która otrzymała zapłatę po zakończeniu, cztery osoby z 32 

przerwały eksperyment przed końcem, natomiast w grupie, której zapłacono z góry i 

poinformowano, że w każdej chwili mogą zrezygnować z dalszego udziału –  pięć osób z 32 

(Doliński, Grzyb, 2017). 

Do innych eksperymentów badających nieetyczne zachowanie należy również jeden z  

najbardziej znanych eksperymentów w historii psychologii społecznej – Stanfordzki Eksperyment 

Więzienny. W celu jego przeprowadzania utworzono w podziemiach Wydziału Psychologii 

więzienie, którym zarządzał prof. Philip Zimbardo. W eksperymencie wzięli udział młodzi 

mężczyźni, którzy zgłosili się dobrowolnie. Uczestnikom zostały losowo przydzielone role 

więźniów i strażników. Strażnicy, w celu utrzymania porządku, zaczęli znęcać się i poniżać 

więźniów, więźniowie z kolei zaczęli przejawiać konformizm i zdemoralizowanie. Uczestnicy tak 
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mocno wczuli się w role, że eksperyment zaplanowany na dwa tygodnie przerwano po kilku 

dniach (Zimbardo, 2008). 

Stanfordzki Eksperyment Więzienny ukazuje, jak zwyczajni ludzie postępują nieetycznie, 

ponieważ wchodzą w role nieraz wynikające z danej sytuacji czy też z oczekiwań danego systemu 

bądź środowiska wobec nich. Jest to eksperyment, który pokazuje, jak chyba żaden inny w 

historii psychologii społecznej,  że czynienie zła może nieraz mieć raczej charakter sytuacyjny, niż 

wynikać z indywidualnych predyspozycji, cech i przekonań jednostki (Zimbardo, 2008). 

 

 

3. OBOJĘTNOŚĆ I ZNIECZULICA – ROZWAŻANIA I BADANIA PO ZABÓJSTWIE 
KITTY GENOVESE 
 

Gdy spoglądamy na zjawisko postępowania naruszającego, jak można by sądzić, ważne 

społecznie normy etyczne, kwestia oceny wydaje się jednoznacznie świadczyć o społecznym 

zobojętnieniu na wartości. Psycholodzy wskazują, że tak być nie musi. 

Wydarzeniem, od którego problemy etyczne stały się inspiracją dla licznych badań w 

zakresie psychologii, było głośne zabójstwo młodej kobiety w Nowym Jorku 13 marca 1964 r.  

Kitty Genovese wracała nocą z pracy do domu. Pod swoim domem została zaatakowana przez 

mężczyznę. Napastnik zadał jej liczne ciosy nożem. Całe zajście obserwowało 37 osób. Mimo iż 

sytuacja była jednoznaczna okazało się, że nikt nawet nie zadzwonił na policję.  

 Zdarzenie stało się symbolem obojętności i znieczulicy w wielkich miastach. Jak ustalono 

później, faktyczna liczba osób obserwujących zdarzenie była w rzeczywistości niższa. Wkrótce 

ukazał się jednak na łamach The New York Times artykuł pod znaczącym tytułem 37 świadków 

morderstwa i nikt nie zadzwonił na policję (27.03.1964). 

Nieco inne – nowe – spojrzenie na sprawę wnieśli jednak psychologowie społeczni Bibb 

Latané i John Darley, zastanawiając się nad tym, jakie mechanizmy mogą powodować brak reakcji 

u świadków takiego zdarzenia. Zabójstwo Kitty Genovese stało się inspiracją dla badań 

psychologicznych oraz do odkrycia pewnych zjawisk i prawidłowości leżących u podstaw 

ludzkiego zachowania, niewynikających w żadnym razie z ludzkiego zła, znieczulicy i obojętności 

(Darley, Latane 1968). 

Do klasyki należą już badania przeprowadzone po wyżej wspomnianym zabójstwie Kitty 

Genovese. Intuicja badaczy była przeciwna pozornie logicznemu przekonaniu, że im więcej 

świadków obserwuje dane zdarzenie, tym większa jest szansa, że znajdzie się pośród nich osoba 

mająca chęć i odwagę, by udzielić pomocy ofierze napadu lub wypadku. Przypuszczali, że w grę 
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mogą wchodzić również inne mechanizmy, zmniejszające w konsekwencji prawdopodobieństwo 

udzielenia pomocy. 

 John Darley i Bibb Latané zaprojektowali eksperyment, w ramach którego manipulowano 

liczbą osób będących świadkami zdarzenia kryzysowego. Uczestnicy eksperymentu znajdowali się 

w osobnych kabinach. Zostali poinstruowani, że tematem badania są ich problemy osobiste, 

którymi poszczególni uczestnicy będą dzielić się z pozostałymi, a następnie wspólnie o nich 

rozmawiać. Osoby badane pozostają anonimowe dla współuczestników. W celu uniknięcia 

chaosu zdecydowano, że tylko jedna osoba ma w danym momencie włączony mikrofon, inne 

pozostają w tym czasie wyłączone. Obecny w czasie badania eksperymentator zapowiedział 

również, że on sam nie będzie słuchał dyskusji, by badani czuli się bardziej komfortowo i 

swobodnie. Podczas trwania dyskusji jeden z jej uczestników, zgodnie z planem 

eksperymentatorów, dostawał rzekomego ataku padaczki (Darley, Latane, 1968). 

W jednej z wersji osoby badane otrzymywały informacje, z których wynikało, że są 

jedynymi świadkami owego ataku padaczki. W pozostałych wariantach uczestnicy posiadali 

informacje, z których wynikało, że zdarzenie miało poza nimi jeszcze jednego świadka albo 

czterech świadków. Zgodnie z oczekiwaniami badaczyliczba świadków zdarzenia okazała się 

istotną zmienną, determinującą prawdopodobieństwo udzielenia pomocy. Gdy osoba badana 

była przekonana, że jest jedynym świadkiem sytuacji kryzysowej, 85% uczestników wyszło ze 

swoich kabin i podjęło próbę interwencji, szukając ofiary lub eksperymentatora. W warunkach 

obecności jeszcze jednego świadka odsetek osób próbujących udzielić pomocy spadł do 62%, w 

warunkach obecności czterech innych świadków do 31%. Zjawisko to zostało określone jako 

rozproszenie odpowiedzialności: im większa jest liczba świadków sytuacji kryzysowej, tym 

mniejsza skłonność pojedynczych osób do przyjęcia osobistej odpowiedzialności za los ofiary 

oraz idącego za tym podjęcia aktywnego działania w celu niesienia pomocy (Darley, Latane, 

1968). 

 Liczba świadków zdarzenia może nie tylko zmniejszać skłonność do przyjmowania 

osobistej odpowiedzialności, ale również zmniejszać prawdopodobieństwo interpretacji sytuacji 

jako kryzysowej. Dowodzi tego kolejne badanie, w ramach którego osoby badane otrzymały 

kwestionariusze do wypełnienia. W trakcie realizacji zadania nagle z otworu wentylacyjnego 

zaczynał wydobywać się dym (Latane, Darley, 1968).  

 Celem eksperymentu było sprawdzenie, jak osoby badane zachowają się w sytuacji 

domniemanego pożaru. W warunkach gdy osoby przebywały w pomieszczeniu same, większość z 

nich podjęła działanie. W ciągu 2 minut od zauważenia dymu 55% badanych odnalazła 

eksperymentatora, by powiadomić go o domniemanym pożarze. W ciągu 5 minut odsetek osób 
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reagujących wzrastał do 75%. Gdy jednak uczestnicy znajdowali się w pomieszczeniu razem z 

innymi osobami, pomocnikami eksperymentatora poinstruowanymi, by nie reagować i 

zachowywać się tak, jakby nic się nie działo, liczba osób podejmujących działanie w ciągu 2 minut 

od zauważenia dymu zmniejszyła się do zaledwie 12% (Darley, Latane, 1968). 

Gdy sytuacja jest niejasna, jej uczestnicy obserwują reakcje innych i czerpią wiedzę z 

zachowania innych. Zjawisko to określane jest w psychologii jako ignorancja pluralistyczna (ang. 

pluralistic ignorance), w języku polskim również jako kumulacja ignorancji lub niewiedza wielu. 

Ważne w zakresie interesującej nas kwestii badanie przeprowadzili John Darley i Daniel 

Batson. Grupę badawczą stanowili w nim studenci seminarium duchownego. Uczestnicy zostali 

przebadani za pomocą kwestionariusza osobowości zawierającego skalę religijności. Studenci 

zostali podzieleni na grupy. Jedna miała za zadanie przygotować przemówienie na temat pracy, 

jaką mają zamiar podjąć po ukończeniu studiów, druga – na temat biblijnej przypowieści o 

miłosiernym Samarytaninie. Następnie uczestnicy szli na spotkanie, które miało odbyć się w 

innym budynku. Część osób poinformowano, że są na to spotkanie już spóźnieni i powinni się 

pospieszyć. Pozostałe osoby otrzymały natomiast informację, że zostało im jeszcze dużo czasu. 

W trakcie drogi z jednego budynku do drugiego uczestnicy napotykali na leżącego w bramie 

człowieka, który był w rzeczywistości pomocnikiem eksperymentatora (Darley, Batson, 1973). 

Pośpiech okazał się być czynnikiem mającym bardzo istotne znaczenie dla decyzji o 

udzieleniu pomocy. W grupie, którą poinformowano, że jej członkowie mają jeszcze dużo czasu, 

63% badanych zatrzymało się i wykazało zainteresowanie leżącym mężczyzną. W warunkach 

pośpiechu odsetek osób, które zdecydowały się udzielić pomocy, wyniósł jedynie 10%. Część 

spieszących się nawet nie zauważyła leżącego człowieka. Ani wyniki w skali religijności, ani 

zajmowanie się wcześniej przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie, który pomógł rannemu 

człowiekowi leżącemu przy drodze, okazały się nie różnicować zachowania uczestników (Darley, 

Batson 1973). 

  W ramach powyższych eksperymentów wykazano, że nieudzielenie pomocy 

potrzebującemu wcale nie musi wynikać z braku wrażliwości czy cynizmu. Przyczyny obojętnej, 

nieraz pozornie, reakcji wobec zdarzenia kryzysowego mogą w rzeczywistości być dużo bardziej 

banalne. Do przyczyn zmniejszających skłonność do udzielania pomocy może  należeć chociażby 

konformizm, gdy poszczególne osoby obawiają się wychylić z tłumu, by zareagować.  

             Eksperymenty wzorowane na wyżej opisanych, przeprowadzone współcześnie na 

potrzeby Projektu Bohaterskiej Wyobraźni prof. Philippa Zimbardo, dobrze ukazują, że 

zaobserwowane zjawiska i mechanizmy pozostają, niestety, wciąż aktualne mimo upływu lat. 
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WNIOSKI I ZAKOŃCZENIE 

 

Psychologia społeczna bada uznawane za niewłaściwe postępowanie, wykraczając poza 

dopatrywanie się jego przyczyn w złych cechach charakteru jednostki bądź w zepsuciu moralnym. 

Badacze sprawdzają zwyczajne, nieraz automatyczne, procesy społeczne, które mogą prowadzić 

do tragicznych skutków. Nieraz podkreślane jest również to, że wiele zachowań ma charakter 

sytuacyjny, uwarunkowany w dużym stopniu okolicznościami zewnętrznymi. Oczywiście, opisane 

zjawiska i badania nie wyczerpują tematu. Należą jednak do klasyki psychologii społecznej i 

pozwalają wyjaśnić niejedno zdarzenie.  

Negatywną implikacją takiego podejścia jest to, że większość ludzi może właśnie 

zachowywać się w ten sposób i być zdolna do zachowań etycznie niewłaściwych. Pozytywnym 

następstwem jest jednak fakt, że możliwa jest zmiana i zapobieganie takim zachowaniom, jeżeli 

pozna się i uświadomi sobie stojące za nimi mechanizmy i procesy. 

Ten właśnie element stanowić winien, jak można sądzić, inspiracje dla refleksji etycznej. 

Zwraca bowiem uwagę, że to, co Hannach Arendt określiła jako „banalność zła”, wiąże się 

bardzo często z uleganiem spontanicznym przekonaniom i odruchom popychającym ku 

zachowaniom, które dla zewnętrznego obserwatora mogą świadczyć o skrajnej degeneracji 

moralnej. Jak pokazują chociażby wyżej przedstawione badania, zachowania takie wynikają z tak 

prostych mechanizmów, jak logiczne na pozór przekonanie, że skoro wiele osób jest świadkami 

morderstwa, to z pewnością ktoś podejmie interwencję i my nie musimy już jej dublować. Czy też 

z przekonania, że jeżeli ktoś, kto kieruje nami, coś mówi, to najwyraźniej wie, co mówi, skoro 

nami kieruje i my sami już nie musimy zastanawiać się nad tym, co robimy. 

              Badania dotyczące korzeni ludzkiej moralności i towarzyszących jej konfliktów nie stoją 

w żadnym razie w miejscu (Haidt, 2014). W ostatnich latach na gruncie psychologii moralności 

rozgłosu nabrały badania próbujące definiować naturę ludzkiej moralności poprzez analizę 

podobieństw i różnic między procesami rozwoju człowieka i najbliższych im naczelnych (de 

Waal, 2013, 2015, Tomasello 2015, 2016). Badania te, będące oczywiście jednymi z wielu 

prowadzonych współcześnie, proponują nowe spojrzenie na rozbieżności między działaniem a 

normami środowiskowymi. W ich wyniku otrzymujemy nową perspektywę spojrzenia na 

problemy etyki i moralności, bliższą optymizmowi wieku XVIII niż skrajnościom XVII stulecia. 

Niemniej przynoszą one wyniki wymagające jeszcze refleksji i przemyśleń. 

 
 
 



Ciążela/Studies in Global Ethics and Global Education/ no 8/2017, pp. 80-93 
 

 

 92 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

 
 

1. Arendt, H. (1998). Eichmann w Jerozolimie – rzecz o banalności zła, tłum. A. Szostkiewicz. 

Kraków: Wydawnictwo Znak.  

2. Bauman, Z. (2012). Etyka ponowoczesna, tłum. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir. Warszawa: 

Wydawnictwo Aletheia. 

3. Brandt, R.B. (1996). Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, tłum. B. Stanosz. 

Warszawa: Wyd. Naukowe PWN. 

4. Darley, J.M.,Batson, C.D. (1973). „From Jerusalem to Jericho”: A study of Situational and 

Dispositional Variables in Helping Behavior". JPSP, 27, 100–108. 

5. Darley, J.M., Latane, B. (1968). Bystander intervention in emergencies: Diffusion of 

responsibility. Journal of Personality and Social Psychology, 8 (4, Pt.1), 377–383. 

6. Doliński, D., Grzyb T. (2017). Posłuszni do bólu. O uległości wobec autorytetu w 50 lat po 

eksperymencie Milgrama. Sopot: Smak Słowa. 

7. Heidt, J. (2014). Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka? tłum. A. Nowak-

Młynikowska. Sopot: Smak Słowa. 

8. Hołówka, J. (1996). Wstęp. W: R.B. Brandt, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, 

tłum. B. Stanosz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

9. Hołowka, J., (2001). Etyka w działaniu. Warszawa: Pruszyński i S-ka.  

10. Jedynak, S., (1994). Mały słownik etyczny, S. Jedynak (red.). Bydgoszcz: Oficyna 

Wydawnicza Branta. 

11. Jonas, H. (2003). Idea Boga po Auschwitz. Kraków: Wydawnictwo Znak. 

12. Jonas, H. (1996). Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej. Kraków: 

Wydawnictwo Platan. 

13. Latane, B., Darley, J.M. (1968). Group Inhibition of Bystander Intervention in 

Emergencies. Journal of Personality & Social Psychology, 10(3), 215–221. 

14. Milgram,  S. (2008). Posłuszeństwo wobec autorytetu, tłum. M. Hołda. Kraków: WAM.  

15. Nowicka E. (2007). Świat człowieka – świat kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN. 

16. Ossowska, M. (1949). Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności. Warszawa: 

Książka i Wiedza.



Ciążela/Studies in Global Ethics and Global Education/ no 8/2017, pp. 80-93 
 

 

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 
International License. 
 

17. Picht, G. (1980, 1981). Hier und Jetzt. Philosophieren nach Aschwitz und Hiroshima, T. I i II. 

Stuttgart: Verlag Klett – Cotta. 

18. Picht, G., (1981). Odwaga utopii, tłum. K. Maurin, K. Michalski, K. Wolicki. Warszawa: 

Państwowy Instytut Wydawniczy. 

19. Piotrowski, P. (2010). Idea rozwoju moralnego w badaniach teorii wychowania. Olsztyn: Centrum 

Badań Europy Wschodniej. 

20. Singer, P. (2006). Jeden świat. Etyka globalizacji, tłum. C. Cieśliński. Warszawa: Książka i 

Wiedza.  

21. Tomasello, M. (2015). Historia naturalna ludzkiego myślenia, tłum. B. Kucharzyk, R. Ociepa. 

Kraków: Copernicus Center Press Sp. z o. o. 

22. Tomasello, M. (2016). Dlaczego współpracujemy, tłum. Ł. Kwiatek. Kraków: Copernicus 

Center Press Sp. z o. o. 

23. Waal de, F. (2013). Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność?, tłum. B. Brożek, M. 

Furman. Kraków: Copernicus Center Press Sp. z o. o. 

24. Waal de, F. (2015). Bonobo i ateista. W poszukiwaniu  humanizmu u naczelnych, tłum. K. 

Kornas. Kraków: Copernicus Center Press Sp. z o. o. 

25. Zimbardo, P. (2008). Efekt Lucyfera, tłum. A. Cybulko, J. Kowalczewska, J. Radzicki, M. 

Zieliński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

26. Żylicz, P.O. (2010). Psychologia moralności. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo 

SWPS „Academica”. 

 
 
 
 
 


