
STUDIA SOCJOLOGICZNE 2014, 3 (214)
ISSN 0039 3371

Maciej Dymkowski
Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej

O OSOBLIWO CIACH KULTUROWO UWARUNKOWANYCH 
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Artyku  odwo uje si  do ustale  psychologii, zw aszcza eksperymentalnej psychologii 
spo ecznej, jak te  socjologii i antropologii kulturowej. Zarysowuje i ilustruje na wybranych 
przyk adach osobliwo ci uniwersaliów psychologicznych pozbawionych umocowania biolo-
gicznego. Jak si  argumentuje, s  one wytworami przydatno ci atrybutów lub mechanizmów 
psychicznych w adaptacjach kulturowych do rodowiska naturalnego. Takie powszechniki 
o kulturowej genezie nie maj  odpowiedników w naukach nomotetycznych. Zwykle po-
jawiaj  si  w rozmaitych kontekstach kulturowych czy historycznych z ró n  cz sto ci  
i intensywno ci , czasem pe ni  tam odmienne funkcje. W rezultacie opisuj ce je teorie 
psychologii spo ecznej nieuchronnie ró ni  si  od teorii charakterystycznych dla nauk przy-
rodniczych, które bywaj  spostrzegane przez psychologów spo ecznych jako niedo cigniony 
idea . 

G ówne poj cia: antropologia kulturowa; kultura; psychologia spo eczna; socjologia; teo-
ria; uniwersalia psychologiczne.

Autorzy podejmuj cy ostatnio problematyk  teorii psychologii spo ecznej za-
zwyczaj podkre laj , i  nie spe niaj  one niektórych wymogów stawianych ich 
odpowiednikom w naukach przyrodniczych. Jest tak w szczególno ci wówczas, 
gdy opisuj  powszechniki (uniwersalia) psychologiczne maj ce genez  kulturo-
w  (por. Jost i Kruglanski 2002; Lewicka 2007; Dymkowski 2012; Van Lange 
2013). Czerpi c z dokona  psychologii spo ecznej oraz (w mniejszym zakresie) 
socjologii i antropologii kulturowej, artyku  zarysowuje i ilustruje wybranymi 
przyk adami porówna  mi dzykulturowych osobliwo ci takich uniwersaliów. S  
one efektem, jak si  argumentuje, powtarzaj cej si  przydatno ci, w nawet bardzo 
odmiennych adaptacjach kulturowych, okre lonych atrybutów czy mechanizmów 
psychicznych1. Cho  tym ostatnim przys uguje walor uniwersalno ci, nierzadko 
wyst puj  one (b d  zale no ci, których s  sk adnikami) ze zmienn  cz sto ci  
i nat eniem w odmiennych warunkach kulturowych czy historycznych. W rezul-
tacie opisuj ce je teorie niezbywalnie ró ni  si  od formu owanych w naukach 
przyrodniczych.

Katedra Psychologii Historycznej i Politycznej SWPS we Wroc awiu, e-mail: mdymkowski@swps.
edu.pl

1 Na pewnym poziomie analizy atrybut psychiczny, na przyk ad dyspozycj  czy potrzeb , mo na 
opisywa  w j zyku zale no ci konstytuuj cych dany mechanizm psychologiczny.
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Nie tylko biologiczne umocowania uniwersaliów psychologicznych

Na uniwersalia psychologiczne sk adaj  si  ró ne instrumenty psychicznego 
wyposa enia cz owieka (Norenzayan i Heine 2005). Wiele z nich ma umocowanie 
biologiczne; zasadne jest mówienie o nich jako o adaptacjach psychicznych, b d -
cych wytworami doboru naturalnego, które wyst puj  u wszystkich przedstawicieli 
naszego gatunku (Gazzaniga 2011). Mo na wyró ni  problemy adaptacyjne, do roz-
wi zywania których przystosowa  si  w toku ewolucji umys  cz owieka (Buss 2003; 
Pinker 2012).

Jego psychika jest powi zana skomplikowan  sieci  powi za  z kultur , nie da 
si  jej zredukowa  jedynie do wytworu selekcyjnej presji ewolucji. Jednak na tyle, 
na ile jest jej wytworem, zosta a ukszta towana w taki sposób, aby móg  cz owiek 
uczestniczy  w kulturze i czerpa  z tego uczestnictwa rozliczne proÞ ty (Baumeister 
2011: 23–39).

Unikatowo  cz owieka w wiecie zwierz t w szczególno ci polega na silnym 
uzale nieniu od uczenia si  oraz na dysponowaniu rozleg ymi mo liwo ciami pos u-
giwania si  j zykiem. Tylko jego spo eczne zachowania w wielkim zakresie wyzna-
czane s  przez kultur 2, w której zosta  ukszta towany i która jest instrumentem jego 
przystosowania do szeroko pojmowanego rodowiska naturalnego. Tylko cz owiek 
jest przygotowany do nabywania we wczesnym okresie ycia rozmaitych kompeten-
cji kulturowych (Heine 2012: rozdz. 2). Cechuje go wspó wyst powanie stosunkowo 
w skiego zakresu reakcji umocowanych biologicznie z szeroko rozbudowan  kul-
turow  transmisj  tradycji. Na gruncie antropologii kulturowej wci  wielce wp y-
wowy pozostaje pogl d, i  geny odgrywaj  raczej skromn  rol  jako regulator jego 
zró nicowanych i plastycznych zachowa  spo ecznych (Burszta 1998: rozdz. 4; por. 
te  Benedict 2005; Boas 2010)3. Nawet reakcje wyznaczane biologicznie bywaj  
„przyodziane w kulturowy garnitur” (Kluckhohn 1975: 34).

Przej cie do kulturowego sposobu funkcjonowania najpewniej odbywa o si  
w bardzo d ugim (cho  nie z perspektywy ewolucyjnej!) okresie, w którym docho-
dzi o do rozwoju Þ zycznego cz owieka. Dzi ki przekszta ceniom centralnego uk adu 
nerwowego, zw aszcza o rodków korowych, stopniowo przybra  on do dzi  przys u-
guj c  mu posta  gatunkow  (Geertz 2005: 66–70; por. te  Runyan 1988; Burszta 
1998). Zawsze ujawnia  (i wci  ujawnia) on zdumiewaj c  plastyczno  i adapta-
cyjno  funkcjonowania psychicznego i psychospo ecznego, umiej tno ci przysto-
sowywania si  do bardzo ró nych rodowisk kulturowych.

2 Na potrzeby niniejszego artyku u przyj to klasyczne, równie  wspó cze nie cz sto przywo y-
wane przez antropologów rozumienie kultury jako dynamicznej ca o ci zorganizowanej wokó  histo-
rycznie ukszta towanych idei i warto ci, obejmuj cej powielane i przekazywane za pomoc  symboli 
wzory my lenia, odczuwania i reagowania (Kluckhohn 1975: 32; por. te  Burszta 1998).

3 Jednocze nie psychologowie ewolucyjni akcentuj  rol  dziedziczenia w kszta towaniu si  nie-
których cech behawioralnych (Buss 2003; Pinker 2012). WeryÞ kacja s ynnego modelu „Wielkiej 
Pi tki” w wielu kulturach wskazuje na uniwersalno  wyró nionych na jego gruncie cech osobowo-
ci, które najpewniej maj  umocowanie biologiczne, cho  s  modyÞ kowane przez kontekst kulturowy 

(McCrae i Terracciano 2005).



O OSOBLIWO CIACH KULTUROWO UWARUNKOWANYCH UNIWERSALIÓW... 31

Najwi ksza sta o  i powszechno  charakteryzuje ma o skomplikowane atrybu-
ty psychiczne cz owieka, takie jak pop dy czy proste emocje. Zminimalizowany jest 
wp yw kultury na emocjonalne uzewn trznienia autonomicznego systemu nerwo-
wego, wzgl dnie niska bywa mi dzykulturowa zmienno  Þ zjologicznych aspektów 
emocji (Heine 2012; Levenson, Soto i Pole 2007). Pe na uniwersalno  przys uguje 
ograniczonemu zbiorowi ich mimicznych przejawów, b d cych wrodzonymi ada-
ptacjami ukszta towanymi ewolucyjnie (Matsumoto i Juang 2007: rozdz. 9).

Uniwersalnie podobnie uzewn trzniane i trafnie rozpoznawane s  bardzo wa ne 
dla przetrwania ludzkiego gatunku emocje podstawowe (Ekman 1994; por. te  Do-
li ski 2000; Levenson i in. 2007), cho  przejawy niektórych z nich bywaj  w ró nych 
kulturach nieco odmienne. Jednocze nie emocje bardziej z o one, takie jak poczucia 
wstydu i winy, s  wyra nie kulturowo oraz historycznie zró nicowane (Barbu 1960; 
Doli ski 2000; Dymkowski 2003). Zreszt  we wszystkich rodowiskach kulturo-
wych mo na zaobserwowa  zarówno uniwersalne, jak i dla ka dego z nich specy-
Þ czne aspekty emocji, albowiem „mimo e przychodzimy na wiat z pewnymi wro-
dzonymi zdolno ciami, takimi jak zdolno  do mimicznego wyra ania emocji oraz 
do ich rozpoznawania i do wiadczania, to jednak kultura wywiera istotny wp yw na 
to kiedy, gdzie i w jaki sposób mo emy wyra a , spostrzega  i odczuwa  emocje” 
(Matsumoto i Juang 2007: 320).

Równie  przyci gaj ce uwag  psychologów spo ecznych spostrzeganie ludzi 
pozostaje co prawda uzale nione od wzorców pi kna i sposobów my lenia obowi -
zuj cych w poszczególnych kulturach czy epokach, jednak w pewnym zakresie pod-
lega uniwersalnym prawid owo ciom. Tak na przyk ad niektóre cechy anatomiczne 
twarzy, takie jak jej kszta t (symetria), okre lony rozmiar (bliski redniej) nosa i oczu 
czy pozbawiona jakichkolwiek skaz cera s  atrakcyjne dla obserwatorów zawsze 
i wsz dzie, nawet w bardzo niepodobnych do siebie rodowiskach (Heine 2012: 
340–346). 

Ró nice mi dzykulturowe (Heine 2012: rozdz. 14; por. te  Matsumoto i Juang 
2007; Boski 2009; Nisbett 2009) i historyczne (Barbu 1960; Runyan 1988; Dymkow-
ski 2003) bywaj  szczególnie wyraziste w zakresie wy szych funkcji psychicznych; 
kompetencje poznawcze, przekonania i struktury motywacyjne wchodz  w interak-
cj  z kulturowym kontekstem. Nawet inteligencja ogólna (IQ), której tradycyjnie 
przypisywano silne umocowanie biologiczne powi zane z du  stabilno ci , wyra -
nie zmienia si  w czasie, w wietle licznych wyników bada  znacz co wp ywa na ni  
zró nicowanie warunków ycia. Jej odziedziczalno , czyli genetycznie wyznaczo-
ne mi dzypokoleniowe przekazywanie IQ, bywa wyra nie mniejsza, ni  dawniej s -
dzono. Zale y ona bowiem od w a ciwo ci danej populacji i jej dziejów, od szeroko 
rozumianych warunków i zaistnia ych okoliczno ci (Nisbett 2010).

Czasem rola kontekstu spo eczno-kulturowego ujawnia si  dopiero na odpowied-
nim poziomie analizy; tak na przyk ad szeroko znany „biologiczny” model facyli-
tacji spo ecznej (Zajonc 1965) opisuje najpewniej uniwersaln  (por. Bond i Titus 
1983) zale no  mi dzy niespecyÞ cznym pobudzeniem wytworzonym przez ziden-
tyÞ kowan  obecno  przedstawicieli w asnego gatunku i trudno ci  zadania a jego 
wykonaniem. Zale no  ta pojawia si  nawet w ród zwierz t nisko usytuowanych na 
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drabinie Þ logenezy (Zajonc 1965), gdy jednak we mie si  pod uwag  jej zapo red-
niczenie przez mechanizmy poznawcze cechuj ce cz owieka-wykonawc  oraz zró -
nicowan  donios o , jak  maj  dla  ró ne audytoria spo eczne, opisuj ca j  teoria 
traci walor uniwersalno ci. Posiada go te  tylko warunkowo inna, popularna w ród 
psychologów spo ecznych i socjologów teoria, opisuj ca efekt pró niactwa spo ecz-
nego. Polega on na tym, i  ludzie obni aj  swój wk ad w wykonywanie zadania 
realizowanego równie  przez innych w porównaniu do wykonywania go w samot-
no ci. Efekt taki, powszechnie obserwowany na Zachodzie, w kolektywistycznych 
kulturach wschodniej Azji pojawia si  tylko wówczas, gdy zadanie jest wykonywane 
wspólnie z osobami nieb d cymi cz onkami w asnej grupy (Heine 2012: 373–375).

W wietle dost pnej wiedzy, zgromadzonej zarówno przez psychologów spo-
ecznych, jak i antropologów kulturowych, za nietrafne nale y uzna  przekonanie 

psychologów ewolucyjnych (Buss 2003; Pinker 2012), i  kultura nie bywa samoist-
nym ród em mechanizmów regulacji psychicznej i zachowania, oraz e uniwersa-
lizm tych ostatnich zawsze ma umocowanie biologiczne. Wiele wskazuje na to, e 
nie ka dy taki mechanizm ukszta towa  si  w odleg ej przesz o ci w wyniku swo-
jej przydatno ci w rozwi zywaniu konkretnych problemów prze ycia i reprodukcji 
(Eagly i Wood 1999). Bywa, e dana sk onno  czy sposób my lenia, odczuwania 
b d  zachowania, notorycznie sprzyjaj c rozmaitym adaptacjom kulturowym, wy-
st puje uniwersalnie pomimo braku umocowania genetycznego. 

Przekszta cenia kulturowe dokonuj  si  w specyÞ cznym dla siebie „porz dku 
rzeczy”, który zdaje si  przejmowa  wiele funkcji ewolucji biologicznej. Jednak 
wyst puj  te  mi dzy nimi wr cz fundamentalne ró nice. SpecyÞ ka ewolucji homo 

sapiens jest bezprecedensowa; w ograniczonym tylko stopniu bywa ona odpowie-
dzi  na naciski rodowiska Þ zycznego i, w porównaniu do ewolucji innych gatun-
ków, spowalnia. Dobór naturalny traci tu na znaczeniu, ewolucja bazuje na niema-
j cej swojego odpowiednika w wiecie pozaludzkim wszechstronno ci cz owieka 
(Baumeister 2011; por. te  Buss 2003; Gazzaniga 2011). Kulturowe odpowiedniki 
genów nazywane memami (Dawkins 2012), na przyk ad niektóre dostatecznie roz-
powszechnione idee, wzory zachowania czy artefakty, bywaj  uznawane za replika-
tory informacji umo liwiaj ce tworzenie w miar  dok adnych kopii samych siebie, 
które s u  do przekszta cania i transmisji kultur. Mimo wielu podobie stw z gena-
mi nie posiadaj  jednak niektórych ich w a ciwo ci, dlatego winny by  traktowane 
jako jedynie analogie genów, jako ich funkcjonalne odpowiedniki (Dawkins 2012: 
354–370; por. te  Heine 2012: 76–77).

Spo eczna istota cz owieka jest g boko zakorzeniona w biologii, jednak nie 
sposób w pe ni jej zrozumie  pozostaj c wy cznie na „biologicznym” poziomie 
analizy. Ludzki umys  znajduje zró nicowane realizacje w rozmaitych kontekstach 
kulturowych lub historycznych, wyznacza, w jaki sposób „tu i teraz” czy „tam i wte-
dy” jego nosiciele pos uguj  si  (czy pos ugiwali) mózgiem.

Liczne instrumenty ich psychicznego wyposa enia co prawda maj  umocowanie 
biologiczne, ale s  te  „proÞ lowane” przez do wiadczenia kulturowe. Zdaj  si  mie  
dwojak  natur , zarówno biologiczn , jak i nieredukowaln  do w a ciwo ci gatun-
kowych cz owieka. Inne powstaj  bez umocowania genetycznego i s  przekazywane 
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przez pokolenia wy cznie dzi ki transmisji kulturowej (Eagly i Wood 1999). Zresz-
t  granica mi dzy tym, co podlega kontroli natury oraz tym, co kontroluje kultura, 
nierzadko pozostaje mglista; czasem bywa niedost pna zarówno dla przedstawicieli 
nauk spo ecznych, jak i psychologów. Tak czy inaczej, informacje, o wiecie i o so-
bie samym zawsze s  przez cz owieka odbierane (lub generowane) i nast pnie prze-
twarzane przy wszechobecnym i niezbywalnym udziale idei i warto ci konstytuuj -
cych rodowisko kulturowe, w którym zosta  on ukszta towany.

Niektóre instrumenty jego psychicznego wyposa enia o kulturowej genezie po-
jawiaj  si  zawsze i wsz dzie, ale nie u wszystkich ludzi, inne jawi  si  jako rzadkie 
i niezwyk e, wr cz jako anomalie lokuj ce si  poza tendencj  centraln , cho  do-
szuka  si  ich mo na w ka dej populacji (Norenzayan i Heine 2005; Konner 2007). 
Zmienna bywa zarówno cz sto  ich wyst powania, jak i nat enie. Je li jednak 
maj  umocowanie biologicznie, zazwyczaj wsz dzie pojawiaj  si  równie cz sto 
i z tak  sam  intensywno ci  oraz podobnie s  wykorzystywane. Ich uniwersalno  
jest wówczas pe na, nieograniczona w jakikolwiek sposób (Norenzayan i Heine 
2005; por. te  Pinker 2012).

Konsekwencje przydatno ci wyposa enia psychicznego 
w adaptacjach kulturowych

Atrybuty czy mechanizmy psychiczne s  promowane przez dan  kultur , je li 
okazuj  si  dla niej jako  przydatne (Cohen 2001). Nie zawsze wspó graj  harmo-
nijnie z innymi, ukszta towanymi dawno temu jako wytwory ewolucji. To, co u a-
twia o rozwi zywanie problemów wa nych dla ludzi zajmuj cych si  owiectwem 
czy zbieractwem, niekoniecznie bywa funkcjonalne dzisiaj, mo e wchodzi  w ko-
lizj  ze sk onno ciami czy sposobami my lenia o genezie kulturowej. Nie zawsze 
te  okazywa o si  przydatne przez kilka tysi cy lat przemian historycznych, które 
z perspektywy ewolucyjnej stanowi  okres bardzo krótki (Runyan 1988; Geertz 
2005; Konner 2007). I chocia  nie mo na uzna , e kultura jest w swej istocie „nie-
przyjazna” naturze ludzkiej deÞ niowanej w kategoriach biologicznych (Baume-
ister 2011), mechanizmy psychiczne o ewidentnie kulturowym rodowodzie czasem 
blokuj , t umi , czy modyÞ kuj  oddzia ywanie instynktów animalnych (Ossowski 
1967c).

A skoro rodowisko kulturowe ma jaki  wp yw na wa ne atrybuty psychiczne 
kszta towane w antropogenezie, winny to jako  uwzgl dnia  teorie opisuj ce ich 
funkcjonowanie i powi zania z innymi zmiennymi psychologicznymi. Wp yw ten 
powoduje, i  nie pojawiaj  si  one zawsze i wsz dzie w podobnym nat eniu i rów-
nie cz sto.

Dobrze zdaje si  ilustrowa  ów problem szeroko znana i wci  wp ywowa teo-
ria dysonansu poznawczego, która opisuje mechanizm poznawczo-motywacyjny 
przejawiaj cy si  ze zmienn  cz sto ci  i intensywno ci . Tylko w indywiduali-
stycznych kulturach Zachodu efekty dysonansowe powstaj  bez powa niejszych 
przeszkód w rezultacie odnoszenia informacji do ró nych standardów, zw aszcza 
atwo dost pnych aspektów Ja niezale nego. Na kolektywistycznym Wschodzie 
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wytworzenie dysonansu zdaje si  trudniejsze, wymaga konfrontacji informacji z re-
lewantnymi aspektami dominuj cego tam Ja wspó zale nego, wyznaczanego przez 
wyró nionych innych lub domniemany wizerunek siebie w ich oczach (Kitayama 
i in. 2004; Hoshino-Browne i in. 2005).

Przypuszczalnie le ca u pod o a d enia konsonansowego presja na struktura-
lizacj  wiedzy zosta a ukszta towana ewolucyjnie, jednak sformu owanie uniwersal-
nie trafnej teorii, opisuj cej mechanizm jej oddzia ywania, wymaga uwzgl dnienia 
jej wzmacniania lub os abiania (czy wr cz blokowania) przez rozmaite rodowi-
ska kulturowe. Zarówno w tym, jak i w pokrewnych przypadkach niezb dne jest 
wykorzystuj ce komparatystyk  mi dzykulturow  sprawdzenie, czy w gr  wchodzi 
prawid owo  wyst puj ca tylko lokalnie czy te  uniwersalnie, cho  w rozmaitych 
kulturowych wcieleniach (Kofta 2007).

Dysonans poznawczy pojawia si  z rozmait  cz sto ci  w ró nych rodowiskach 
kulturowych, najpewniej jednak zawsze i wsz dzie pe ni podobne funkcje i to samo 
znaczy, a ukazywane przez opisuj c  go teori  zale no ci przyjmuj  analogiczny 
kszta t (Dymkowski 2007). I cho  podobie stwo funkcji pe nionych przez inne 
atrybuty lub mechanizmy psychiczne w rozmaitych kulturach nie jest regu , próby 
wyja niania trwa o ci wyst powania dowolnego wzorca my lenia czy kulturowego 
artefaktu jego funkcjonalno ci  wobec potrzeb „psychoÞ zjologicznej natury indywi-
duum” (Malinowski 1984: 258) maj  w antropologii kulturowej d ug  tradycj . Na 
jej gruncie uwa a si , e szczegó owe rozwi zania „proponowane” przez pomy l-
nie rozwijaj ce si  kultury dostosowuj  si  do wymogów biologicznie umocowanej 
struktury psychicznej cz owieka, róde  niepowodzenia konkretnego systemu kul-
turowego upatrywa  nale y w jego niedopasowaniu do tych wymogów. Gdy jego 
wzory do nich wyra nie nie przystaj , nie ma on szans na przetrwanie i rozwój (por. 
np. Linton 1975; Benedict 2005). „Kultury odnosz  sukces lub pora k  w zale no ci 
od tego, na ile pasuj  do wewn trznych, nieod cznych sk onno ci wbudowanych 
w natur  cz owieka” (Baumeister 2011: 37).

Nierzadko uwarunkowania biologiczne i kulturowe oddzia uj  podobnie, wza-
jemnie si  wzmacniaj c, tylko w pewnych warunkach dochodzi do ich kolizji. Takie 
zró nicowane relacje mi dzy nimi zdaj  si  nie le ilustrowa  wyniki bada  nad 
mi dzyp ciowymi ró nicami preferencji w wyborze partnera(ki). Teoria sformu o-
wana przez psychologów ewolucyjnych zak ada, i  systematyczne ich wyst powa-
nie ma miejsce, gdy  ka da z p ci napotyka a w toku ewolucji odmienne problemy 
adaptacyjne. W rezultacie kobiety przywi zuj  szczególnie du  wag  do pozy-
cji spo ecznej sta ego partnera i jego zasobów oraz mo liwo ci ich pozyskiwania, 
jak te  preferuj  starszych (od siebie), m czy ni za  wol  sta e partnerki m odsze 
od siebie i szczególnie ceni  u nich atrakcyjno  Þ zyczn  i wierno  (Buss 2003: 
rozdz. 4 i 5).

Zgodnie z oczekiwaniami tej teorii owe ró nice mi dzy p ciami wyst puj  uni-
wersalnie, jednak wyra nie ujawnia si  te  modyÞ kuj cy wp yw rodowiska kultu-
rowego. Niekiedy powoduje on ich redukcj , cho  nigdy nie prowadzi do zupe nego 
ich zaniku; wielko  tych ró nic mi dzy p ciami maleje tym bardziej, im bardziej 
jest premiowana przez dan  kultur  równo  mi dzy nimi. Interakcji tej nie sposób 
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wyja ni  na gruncie teorii ewolucji, za to jest zrozumia a w wietle socjologicznej 
teorii struktur spo ecznych. T umaczy ona mi dzyp ciowe zró nicowanie preferen-
cji w doborze partnera(ki) kulturowo wyznaczonymi odmienno ciami ról, odgrywa-
nych przez kobiety i m czyzn, powi zanym z p ci  podzia em pracy (Eagly i Wood 
1999; por. te  Kofta 2007).

Wa ne instrumenty wyposa enia psychicznego oraz ich relacje z zachowaniami 
bywaj  rezultatem osadzenia ich w okre lonych realiach wiata Þ zycznego, które 
wp ywaj  na nie za po rednictwem kultury. Wyniki wielu bada  ukazuj  rozmaito  
„odpowiedzi kulturowych” na wyzwania rodowiska naturalnego. Ju  niewielkiej 
jego zmienno ci towarzyszy du e zró nicowanie dominuj cych stylów ycia i ak-
ceptowanych skal warto ci, w wyra nie odmiennych warunkach dochodzi do wr cz 
olbrzymiej rozmaito ci adaptacji kulturowych (Matsumoto i Juang 2007; Boski 
2009; Heine 2012).

Jednak zmienno  kulturowa nie jest w pe ni zdeterminowana przez rodowisko 
naturalne. Jawi si  jako wzgl dnie wobec niego autonomiczna; niekiedy w podob-
nym otoczeniu rozwijaj  si  ró ne idee i warto ci, odmienne wzorce my lenia, od-
czuwania i reagowania, które odzwierciedlaj  rozmaite adaptacje kulturowe. Z cza-
sem niektóre spo ród instrumentów wyposa enia psychicznego dzia aj cych ludzi 
szeroko si  upowszechniaj  i utrwalaj , w ko cu staj  si  uniwersaliami pozbawio-
nymi umocowania biologicznego. I to pomimo wielkiej ró norodno ci owych ada-
ptacji, zró nicowania poszczególnych „odpowiedzi kulturowych” na rodowiskowe 
wyzwania.

Przyk adowo, taki atrybut psychiczny jak podatno  na spo eczne oddzia y-
wania pojawia si  uniwersalnie, cho  z rozmait  cz sto ci  i nat eniem, w od-
miennych warunkach kulturowych i/lub historycznych. Badania wykorzystuj ce 
s ynny paradygmat Ascha wskazuj  na nasilenie zachowa  konformistycznych, 
które mo na uzna  za przejaw tej podatno ci, w kolektywistycznych kulturach 
wschodniej Azji oraz na ich stosunkowo niewielki spadek w USA od wczesnych lat 
pi dziesi tych XX wieku, kiedy to w ci gu ponad czterdziestu lat dochodzi o tam 
do znacz cych przemian spo eczno-politycznych (Bond i Smith 1996). Jednocze-
nie zarówno dane psychologii spo ecznej, jak i wyniki bada  nad przejawiaj cymi 

zachowania spo eczne zwierz tami prowadzone w ramach ekologii behawioralnej 
i biologii ewolucyjnej wskazuj , e rozmaicie diagnozowana inklinacja konformi-
styczna ujawnia si  zawsze i wsz dzie, cho  z ró n  cz stotliwo ci  i ze zmien-
nym nasileniem (Claidiere i Whiten 2012). Mo e wi c chodzi  tu nawet o prawo 
zoopsy chologiczne.

W spo eczno ciach ludzkich powszechnie obserwuje si  przejawy konformizmu 
normatywnego, opisywane w j zyku zachowa  adaptacyjnych. W d u szej perspek-
tywie czasowej sprzyja on wewn trzgrupowej homogeniczno ci i mi dzygrupowe-
mu zró nicowaniu na psychologicznie wa nych wymiarach. Nie maj c umocowania 
biologicznego przejawia si  on  rozmaicie, ale pe ni podobne funkcje w przeró nych 
rodowiskach (Bond i Smith 1996; Norenzayan i Heine 2005; Claidiere i Whiten 

2012). Powszechno  wyst powania najpewniej jest efektem jego przydatno ci dla 
ka dej z efektywnie dokonuj cych si  adaptacji kulturowych.



MACIEJ DYMKOWSKI36

Nacisk spo eczny utrzymuje zachowania ludzi w granicach wyznaczonych przez 
wzory danej kultury, z którymi harmonizowane s  nawyki behawioralne. Te kultury, 
które ani nie wykszta ci y, ani nie przej y z zewn trz dostatecznie restrykcyjnych 
norm, gwarantuj cych niezb dne minimum homogenizacji upodoba  oraz sposobów 
my lenia, odczuwania i dzia ania, nie s  w stanie sprosta  rodowiskowym wyzwa-
niom. Nale y je uzna  za nieudane próby adaptacyjne. Zrodzone w ich wyniku sys-
temy kulturowe pozbawione s  perspektyw rozwojowych, a nawet skazane bywaj  
na upadek czy wch aniane przez inne, bardziej efektywne (por. np. Benedict 2005; 
Boas 2010).

Na odpowiednim poziomie ogólno ci mo na stwierdzi , i  wszystkie mniej lub 
bardziej sprawnie funkcjonuj ce spo eczno ci ludzkie nak adaj  na swoich cz onków 
podobne, pod pewnymi wzgl dami, restrykcje, wi c uniwersalizm cechuje niektó-
re rozstrzygni cia normatywne. Czasem bywaj  one zinstytucjonalizowane, zawsze 
znajduj  wyraz w sferze moralno ci i obyczajów. Szczególnie dobrze zosta  poznany 
zakaz kazirodztwa, b d cy powszechnie przestrzegan  norm , która przypuszczalnie 
nie jest wy cznie kulturowego pochodzenia. Pojawia si  uniwersalnie, jednak zbiór 
krewnych, do których si  stosuje, bywa ró ny w rozmaitych rodowiskach kulturo-
wych (Levi-Strauss 2009: 391–398; te  Burszta 1998).

Wed ug prekursora antropologicznego strukturalizmu Claude’a Levi-Straussa 
(2009) nale y poszukiwa  uniwersalnych w a ciwo ci struktur mentalnych oraz pra-
wid owo ci ich przekszta ce , skrywaj cych si  pod powierzchni  obserwowalnych 
ich przejawów. Jego zdaniem niezmienne cechy ludzkiego umys u stoj  za uniwer-
salizmem zasady wzajemno ci, nies ychanie wa nego regulatora relacji mi dzy-
ludzkich, oraz za powszechn  funkcjonalno ci  daru, umo liwiaj c  czenie ludzi 
w spo eczne ca o ci. Obowi zek odwzajemnienia za otrzymywane dobra bywa egze-
kwowany z ró n  moc  w rozmaitych kulturach, zmienna bywa tolerancja na odchy-
lenia od wyra aj cej go normy, ale obowi zuje ona uniwersalnie (Gouldner 1960).

Pomimo wielkiej ró norodno ci „odpowiedzi kulturowych” na rodowiskowe 
wyzwania ilo  wchodz cych w gr  ich efektywnych wariantów jest jednak ograni-
czona. Nie s  te  one ca kowicie od siebie odmienne; preferowane bywaj  rozwi -
zania pod pewnymi wzgl dami podobne, które mo na uzna  za uniwersalnie opty-
malne (Cohen 2001). W rezultacie adna z kultur spe niaj cych zasadnicze standardy 
adaptacji nie dysponuje logik  swojego funkcjonowania zupe nie ró n  od rz dz -
cych funkcjonowaniem innych. W szczególno ci nie wypracowuje na tyle swoistych 
zasad regulacji ycia spo ecznego, i  wszelkie wyst puj ce w jej ramach ró nice 
indywidualne oznaczaj  co  zupe nie innego ni  gdzie indziej (Leung i Cohen 2011).

Czasem dany instrument funkcjonowania psychicznego bywa przydatny przede 
wszystkim w pewnego typu kulturach i dlatego jest dla nich charakterystyczny, je-
dynie w obr bie ich oddzia ywania wyst puje nagminnie. Gdzie indziej utrwala si  
i rozprzestrzenia inny atrybut psychiczny, a nawet dyspozycja czy sposób my lenia 
b d ce wr cz odwrotno ci  tamtego. Tak na przyk ad ludzi socjalizowanych w ko-
lektywistycznie zorientowanych spo ecze stwach wschodniej Azji cz sto cechuje 
poczucie kontroli zewn trznej, przekonanie o braku wp ywu na wyniki w asnych za-
chowa  oraz na rzeczywisto  zewn trzn  wobec Ja. Poczucie to najpewniej bywa o 
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(i wci  bywa) funkcjonalne w wielu bardzo trudnych (czasem wr cz beznadziej-
nych!) sytuacjach, typowych dla ich rodowiska; na przyk ad u atwia o przystosowa-
nie si  Japo czyków do szczególnie cz sto dotykaj cych ich przez wieki rozmaitych 
kataklizmów (Nisbett 2009). Jednocze nie u nastawionych indywidualistycznie 
ludzi Zachodu, zw aszcza Amerykanów, dominuje zazwyczaj bardziej im przydat-
ne przekonanie o wewn trznym umiejscowieniu kontroli, powi zane z rozmaitymi 
przejawami dobrego przystosowania i sprawnego funkcjonowania psychicznego 
(Matsumoto i Juang 2007: 394–395; Nisbett 2009: 80–83). Wespó  z poczuciem 
sprawstwa konstytuuje ich do wiadczanie podmiotowo ci, którego w wietle tych 
ustale  nie mo na uwa a  za atrybut uniwersalistycznie pojmowanego cz owieka.

Pewne w a ciwo ci osobowo ci wyst puj  analogicznie lub w zasadniczo po-
dobny sposób w nawet bardzo odmiennych kulturach (McCrae i Terracciano 2005), 
jednocze nie ujawnia si  kulturowe zró nicowanie wielu innych (Matsumoto i Ju-
ang 2007: rozdz. 11). Pozbawione umocowania biologicznego s  one rezultatem 
odmiennych do wiadcze , ró nych adaptacji do rodowiskowych wyzwa . Tak na 
przyk ad mi dzyregionalne ró nice w wyst powaniu stylu przejawiania seksualno-
ci, ekstrawersji oraz otwarto ci na do wiadczenie s  powi zane ze zró nicowaniem 

rozprzestrzeniania si  w przesz o ci kilku gro nych chorób zaka nych. Ich szczegól-
nie cz ste pojawianie si  w niektórych regionach wiata w bardzo d ugich okresach 
czasu najpewniej wp ywa o na ograniczanie kontaktów mi dzyludzkich. W rezul-
tacie powodowa o wykszta cenie si  i utrwalenie na tych obszarach restrykcyjnej 
seksualno ci (w ród kobiet) oraz (bez wzgl du na p e ) obni enie poziomu ekstra-
wersji i otwarto ci na do wiadczenie. Te szczególne cechy osobowo ci, przez wieki 
powi zane z redukcj  kontaktów interpersonalnych i dlatego chroni ce przed silnie 
zagra aj cymi chorobami zaka nymi, jeszcze dzi  jawi  si  jako charakterystyczne 
dla ludzi z tych obszarów (Schaller i Murray 2008).

Optymalny wariant okre lonego wyposa enia psychicznego mo e nie zosta  za-
adaptowany „tu i teraz”, jednak w d u szej perspektywie czasu ma wi ksze szanse 
na w czenie do rodowiska kulturowego dobrze radz cego sobie z wyzwaniami 
i utrwalenie ni  mniej dla  przydatny wariant alternatywny (Cohen 2001). W rezul-
tacie pomimo braku umocowania biologicznego rozmaite atrybuty czy mechanizmy 
psychiczne, jak te  wzorce my lenia, odczuwania i reagowania wyst puj  uniwersal-
nie, cho  nierzadko pod ró n  postaci , przystosowan  do wymogów miejsca i cza-
su. Pojawiaj  si  nawet w kulturach bardzo od siebie odmiennych, mi dzy którymi 
brak jest (i w przesz o ci te  nie by o) kontaktów (Norenzayan i Heine 2005; por. te  
Boas 2010; Heine 2012).

Zawsze trzeba wzi  pod uwag  mo liwo , e rozpowszechniony w danym ro-
dowisku atrybut psychiczny (jak i, ogólniej, jakikolwiek element kulturowy) zosta  
tam przeniesiony drog  dyfuzji z zewn trz. Elementy kulturowe rozprzestrzeniaj  
si , czasem modyÞ kuj c swoj  tre  i form , jak te  pe ni c w ró nych rodowiskach 
kulturowych odmienne funkcje (Czarnowski 1956). Je li nale  one (lub zale no ci, 
których s  sk adnikami) do tego samego wzgl dnie izolowanego systemu zjawisk 
(por. Ossowski 1967b), zachodz ce w jego ramach procesy uniÞ kacji kulturowej 
obni aj  przydatno  porówna  mi dzy nimi do orzekania o zakresie prawdziwo ci 



MACIEJ DYMKOWSKI38

opisuj cych je teorii. Nawet gdy te ostatnie znajduj  potwierdzenie w wyra nie ró -
ni cych si  od siebie kulturach, nie musi to przes dza  o ich uniwersalno ci, je li 
ze wzgl du na sw  przynale no  do takiego samego systemu zjawisk dochodzi o 
mi dzy nimi do zapo ycze 4.

Dana zale no  mo e by  uznana zasadnie za uniwersalnie prawdziw  dopiero 
wówczas, gdy pojawia si  (i pojawia a w przesz o ci) równie  poza takim systemem 
zjawisk, w którym bywa a zazwyczaj obserwowana. Dobrym przyk adem mo e tu by  
znany zwi zek mi dzy rozpowszechnieniem potrzeby osi gni  a rozwojem gospodar-
czym, stwierdzany nie tylko w ró nych kulturach i epokach na szeroko rozumianym 
Zachodzie, ale te  w ramach innych wzgl dnie izolowanych systemów zjawisk. Na 
przyk ad w prehistorycznym Peru, zupe nie odizolowanym od kultur Zachodu ( wiad-
cz  o tym wyniki bada  archeologicznych: por. McClelland 1961: 152–157). 

Podsumowuj c: powszechniki psychologiczne nieb d ce wytworami selekcyjnej 
presji konstytuuj cej ewolucj  biologiczn  powstaj  w wyniku swojej przydatno ci 
w adaptacjach kulturowych, tego zw aszcza e nieoczekiwanie dla idiograÞ cznie 
zorientowanych badaczy bardzo ró ne kultury odpowiadaj  na wyzwania rodowi-
ska naturalnego pod pewnymi wzgl dami analogicznie – za pomoc  wykszta cenia 
zarówno podobnych norm i artefaktów kulturowych, jak i instrumentów wyposa-
enia psychicznego. Powszechnie powtarzaj ca si  ich przydatno  w adaptacjach 

kulturowych jawi si  jako wa ne ród o i „utrwalacz” ich uniwersalno ci.

O teoriach psychologii spo ecznej opisuj cych uniwersalia 
o kulturowej genezie

Od teorii naturalistycznie zorientowanej psychologii spo ecznej wymaga si  za-
równo spe nienia stosownych kryteriów trafno ci (prawdziwo ci), jak i mo liwo ci 
wykorzystania w praktyce. Ale oczekuje si  te , e przyczyni  si  one do powstania 
nowych idei i metod badawczych, pozwol  na dokonywanie eksplanacji i predyk-
cji nieoczywistych w wietle dotychczasowych ustale , u atwi  ukazywanie starych 
problemów w nowym wietle, ukierunkuj  badania efektywnie poszerzaj ce wcze-
niej pozyskan  wiedz  (Schlenker 1974; Higgins 2004; Van Lange 2013). Niektóre 

z nich winny pe ni  funkcje metateorii, pozwalaj cych na integrowanie teorii mniej 
ogólnych, które opisuj  w szy zakres przedmiotowy (Kruglanski 2001). Te ostat-
nie, wykorzystuj ce mniej abstrakcyjne poj cia, nierzadko wywodz  si  z ró nych 

4 Zalecenia te kierowa  Stanis aw Ossowski do socjologów, ale s  one równie przydatne psy-
chologom spo ecznym, te  maj cych do czynienia ze skutkami uniÞ kacji kulturowej. Wed ug autora 
(Ossowski 1967b: 324 i 326): „w poszukiwaniu praw ogólnych […] trzeba si gn  poza granice 
wzgl dnie izolowanego systemu zjawisk (np. poza kr g kultury chrze cija skiej albo poza kr g wp y-
wów europejskich rewolucji XVII i XVIII w.) […] O usuni ciu wyznaczników historycznych w spo-
sób metodologicznie uprawniony mo na si  kusi  dopiero na gruncie hipotezy o niezale nym pocho-
dzeniu wzajemnie izolowanych systemów, które stanowi y teren bada  porównawczych”. Inspirowa  
to stanowisko s ynny postulat Galtona kontrolowania, przy wnioskowaniu z podobie stw mi dzy 
kulturami, zapo ycze  mi dzy nimi i wspólnoty ich pochodzenia (o stosowanych w badaniach kom-
paratystycznych kryteriach selekcji kultur por. Nowak 1965: 29–39; Norenzayan i Heine 2005).
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tradycji swojej dyscypliny i odnosz  do rozmaitych jej obszarów tematycznych. 
Bywa, e operuj  wzajemnie nieprzek adalnymi j zykami i s  niekompatybilne.

Im wi ksza ogólno  teorii, tym bardziej podstawowe mechanizmy psychiczne 
ona opisuje i tym wi kszy jest jej „zakres odniesienia”; teorie uniwersalnie praw-
dziwe operuj  zwykle poj ciami o wysokim poziomie abstrakcji (Malewski 1964; 
Nowak 1965; Schlenker 1974). Zbyt ma a ogólno  i nadmiernie zaw ony zakres 
ich obowi zywania czyni  chyba wi cej szkód ni  ich – raczej niecz sto spotykana 
w eksperymentalnej psychologii spo ecznej – nadmierna abstrakcyjno  (Kruglanski 
2001; Van Lange 2013).

Twierdzenia o niskiej ogólno ci bywaj  szczególnie silnie nara one na modyÞ ka-
cje czy falsyÞ kacje (Nowak 1965: 45), ich przydatno  do opisu psychologicznych 
uniwersaliów bywa bardzo ograniczona. Natomiast u yteczne w takim opisie mog  
si  okaza  postulowane przez Roberta K. Mertona teorie redniego zasi gu, któ-
re jednak w eksperymentalnej psychologii spo ecznej zdaj  si  spe nia  nieco inne 
zadania ni  w socjologii. W zamy le tego autora cechuje je wystarczaj cy poziom 
abstrakcji „aby w sposób wykraczaj cy poza czysty opis lub empiryczne uogólnienie 
mog y si  zmierzy  z ró nymi sferami ycia i struktury spo ecznej” (Merton 2002: 
88). Maj  by  „ogólnymi teoriami” uniwersalnie prawdziwymi, zarazem porz d-
kowa  wiedz  z ograniczonego obszaru i posiada  wyra ny sens empiryczny5. Ich 
zasadniczym zadaniem jest zast pienie nie zawsze przek adalnych na j zyk spraw-
dzianów empirycznych „ca o ciowych systemów teorii” autorstwa wielkich socjolo-
gów z XIX i XX wieku (tam e). 

Jednak nawet je li teorie psychologii spo ecznej operuj  na stosownym pozio-
mie abstrakcji i jako  spe niaj  stawiane im zadania, zwykle ró ni  si  od swoich 
odpowiedników w naukach przyrodniczych. Jest tak w szczególno ci ze wzgl du na 
wy ej wyeksponowane osobliwo ci powszechników nieb d cych wytworami dzie-
dzictwa biologicznego, które teorie te opisuj . Je li mo na im przypisa  uniwersal-
no , to zazwyczaj niepe n  (Norenzayan i Heine 2005). Oznacza to, i  odpowiednie 
atrybuty czy mechanizmy psychiczne (b d  zale no ci, których one s  sk adnikami) 
pojawiaj  si  z rozmait  cz sto ci  i w zmiennym nasileniu w ró nych miejscach 
i czasach. Bywa i tak, e okre lone instrumenty wyposa enia psychicznego pe ni  
tam odmienne funkcje.

K opoty z przyj ciem uniwersalistycznie zorientowanej perspektywy naturali-
stycznej bywaj  czasem kojarzone z zakorzenion  w ród psychologów spo ecznych 
nieufno ci  wobec redukcjonizmu. Jest to nieufno  uzasadniona, jednak uznanie in-
strumentów wyposa enia psychicznego cz owieka za uniwersalne nie wymaga przy-
wo ywania praw teorii ewolucji, genetyki behawioralnej czy nauk o mózgu (Kofta 
2007). Przyj cie perspektywy naturalistycznej nie oznacza konieczno ci odwo ywa-
nia si  do Þ zjologicznych czy neuroÞ zjologicznych podstaw procesów psychicznych 
(Trzópek 2006: 88).

5 Wymagania te s  cz sto spe niane w psychologii spo ecznej. Interesuj ce, e jako przyk ad 
teorii redniego zasi gu wymienia Robert Merton (2002: 85) teori  dysonansu poznawczego, wy ej 
zarysowan  jako, po modyÞ kacjach, uniwersalnie prawdziw .
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Opisywanym przez teorie psychologii spo ecznej powszechnikom przys ugu-
je walor uniwersalno ci bez jakichkolwiek redukcyjnych zabiegów. Ale cz sto 
jest to uniwersalno  odmienna od obserwowanej w typowych naukach nomote-
tycznych. Osobliwo ci powszechników psychologicznych o kulturowej genezie 
przes dzaj  o niezbywalnej swoisto ci przedmiotu bada  psychologii spo ecznej, 
wyznaczaj  jej szczególny status w ród tych nauk (Dymkowski 2012). S  konse-
kwencj  traktowania kontekstu kulturowego czy historycznego jako dodatkowego 
czynnika, który w interakcji z wyeksponowan  w danej teorii zmienn  niezale n  
wp ywa na zmienn  zale n  (lub zmienne zale ne: por. Schlenker 1974; Lewicka 
2007).

W naturalistycznie zorientowanym g ównym nurcie psychologii akademickiej, 
w której zwyk o si  przedmiotowo traktowa  cz owieka, przyjmuje si  (nieko-
niecznie explicite) za o enie, e badane fenomeny i procesy podlegaj  wyja nianiu 
przyczynowemu zasadniczo podobnie, jak zjawiska przyrodnicze (Lewicka 2007). 
Jednak niektóre cechuj ce j  (zw aszcza eksperymentaln  psychologi  spo eczn ) 
dylematy i ograniczenia, w tym wy ej naszkicowane, jawi  si  jako dla niej swo-
iste. Nie pozwalaj  bez zastrze e  w czy  jej do nauk przyrodniczych, które cz sto 
bywa y (i wci  bywaj ) spostrzegane przez psychologów spo ecznych jako niedo-
cigniony idea . 

Ale wspó czesna psychologia spo eczna odró nia si  równie  od nauk spo ecz-
nych. W tym od socjologii, gdzie z ró nych powodów formu owanie uniwersalnie 
prawdziwych teorii napotyka jeszcze wi cej przeszkód i chyba bywa trudniejsze 
(Nowak 1965; Ossowski 1967a, b, c; Merton 2002)6. Niezmiennie wp ywowa pozo-
staje tu tradycja antypozytywistyczna, na gruncie której je li ju  akceptuje si  próby 
formu owania uniwersalnie prawdziwych teorii, to uwa a si  je za przedsi wzi cia 
obwarowane wieloma ograniczeniami i dla niej swoiste, odmienne od podejmowa-
nych w naukach przyrodniczych (por. np. Mokrzycki 1980; te  Ossowski 1967a). 
Jednocze nie pokrewna jej opcja humanistyczna w psychologii spo ecznej, rozwi-
jana pod etykiet  konstrukcjonizmu spo ecznego (Gergen 1973) bywa przedmiotem 
pryncypialnej krytyki na gruncie jej g ównego nurtu i pozostaje wyra nie zmargi-
nalizowana (Schlenker 1974; Dymkowski 2007; Lewicka 2007). Jednak wci  ma 
zadeklarowanych zwolenników, podejmowane s  te  próby kompromisu mi dzy ni  
a g ównym nurtem eksperymentalnej psychologii spo ecznej (por. np. Jost i Kru-
glanski 2002). 
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On Peculiarities of Culturally Conditioned Psychological Universals

Summary

The paper builds on settlements of psychology, especially of experimental social psychology, 
and refers to sociology and cultural anthropology as well. It outlines and illustrate by selected 
examples the peculiarities of psychological universals without biological foundations. It is 
argued that they are the results of usefulness of psychological attributes/mechanisms in cultural 
adaptations to natural environment. The universals of cultural genesis do not have the equivalents 
in the nomothetical sciences. They usually appear in various cultural/historical contexts with 
varying frequency and intensity, and sometimes perform there diverse functions. Accordingly, 
the social psychology theories that focus on such universals unavoidably differ from the theories 
typical of natural sciences, which are perceived by social psychologists as the matchless ideal. 

Key words: cultural anthropology; culture; psychological universals; social psychology; 
sociology; theory.


