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O OSOBLIWOĝCIACH KULTUROWO UWARUNKOWANYCH
UNIWERSALIÓW PSYCHOLOGICZNYCH
Artykuá odwoáuje siĊ do ustaleĔ psychologii, zwáaszcza eksperymentalnej psychologii
spoáecznej, jak teĪ socjologii i antropologii kulturowej. Zarysowuje i ilustruje na wybranych
przykáadach osobliwoĞci uniwersaliów psychologicznych pozbawionych umocowania biologicznego. Jak siĊ argumentuje, są one wytworami przydatnoĞci atrybutów lub mechanizmów
psychicznych w adaptacjach kulturowych do Ğrodowiska naturalnego. Takie powszechniki
o kulturowej genezie nie mają odpowiedników w naukach nomotetycznych. Zwykle pojawiają siĊ w rozmaitych kontekstach kulturowych czy historycznych z róĪną czĊstoĞcią
i intensywnoĞcią, czasem peánią tam odmienne funkcje. W rezultacie opisujące je teorie
psychologii spoáecznej nieuchronnie róĪnią siĊ od teorii charakterystycznych dla nauk przyrodniczych, które bywają spostrzegane przez psychologów spoáecznych jako niedoĞcigniony
ideaá.
Gáówne pojĊcia: antropologia kulturowa; kultura; psychologia spoáeczna; socjologia; teoria; uniwersalia psychologiczne.

Autorzy podejmujący ostatnio problematykĊ teorii psychologii spoáecznej zazwyczaj podkreĞlają, iĪ nie speániają one niektórych wymogów stawianych ich
odpowiednikom w naukach przyrodniczych. Jest tak w szczególnoĞci wówczas,
gdy opisują powszechniki (uniwersalia) psychologiczne mające genezĊ kulturową (por. Jost i Kruglanski 2002; Lewicka 2007; Dymkowski 2012; Van Lange
2013). Czerpiąc z dokonaĔ psychologii spoáecznej oraz (w mniejszym zakresie)
socjologii i antropologii kulturowej, artykuá zarysowuje i ilustruje wybranymi
przykáadami porównaĔ miĊdzykulturowych osobliwoĞci takich uniwersaliów. Są
one efektem, jak siĊ argumentuje, powtarzającej siĊ przydatnoĞci, w nawet bardzo
odmiennych adaptacjach kulturowych, okreĞlonych atrybutów czy mechanizmów
psychicznych1. Choü tym ostatnim przysáuguje walor uniwersalnoĞci, nierzadko
wystĊpują one (bądĨ zaleĪnoĞci, których są skáadnikami) ze zmienną czĊstoĞcią
i natĊĪeniem w odmiennych warunkach kulturowych czy historycznych. W rezultacie opisujące je teorie niezbywalnie róĪnią siĊ od formuáowanych w naukach
przyrodniczych.

Katedra Psychologii Historycznej i Politycznej SWPS we Wrocáawiu, e-mail: mdymkowski@swps.
edu.pl
1
Na pewnym poziomie analizy atrybut psychiczny, na przykáad dyspozycjĊ czy potrzebĊ, moĪna
opisywaü w jĊzyku zaleĪnoĞci konstytuujących dany mechanizm psychologiczny.
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Nie tylko biologiczne umocowania uniwersaliów psychologicznych
Na uniwersalia psychologiczne skáadają siĊ róĪne instrumenty psychicznego
wyposaĪenia czáowieka (Norenzayan i Heine 2005). Wiele z nich ma umocowanie
biologiczne; zasadne jest mówienie o nich jako o adaptacjach psychicznych, bĊdących wytworami doboru naturalnego, które wystĊpują u wszystkich przedstawicieli
naszego gatunku (Gazzaniga 2011). MoĪna wyróĪniü problemy adaptacyjne, do rozwiązywania których przystosowaá siĊ w toku ewolucji umysá czáowieka (Buss 2003;
Pinker 2012).
Jego psychika jest powiązana skomplikowaną siecią powiązaĔ z kulturą, nie da
siĊ jej zredukowaü jedynie do wytworu selekcyjnej presji ewolucji. Jednak na tyle,
na ile jest jej wytworem, zostaáa uksztaátowana w taki sposób, aby mógá czáowiek
uczestniczyü w kulturze i czerpaü z tego uczestnictwa rozliczne proÞty (Baumeister
2011: 23–39).
UnikatowoĞü czáowieka w Ğwiecie zwierząt w szczególnoĞci polega na silnym
uzaleĪnieniu od uczenia siĊ oraz na dysponowaniu rozlegáymi moĪliwoĞciami posáugiwania siĊ jĊzykiem. Tylko jego spoáeczne zachowania w wielkim zakresie wyznaczane są przez kulturĊ2, w której zostaá uksztaátowany i która jest instrumentem jego
przystosowania do szeroko pojmowanego Ğrodowiska naturalnego. Tylko czáowiek
jest przygotowany do nabywania we wczesnym okresie Īycia rozmaitych kompetencji kulturowych (Heine 2012: rozdz. 2). Cechuje go wspóáwystĊpowanie stosunkowo
wąskiego zakresu reakcji umocowanych biologicznie z szeroko rozbudowaną kulturową transmisją tradycji. Na gruncie antropologii kulturowej wciąĪ wielce wpáywowy pozostaje pogląd, iĪ geny odgrywają raczej skromną rolĊ jako regulator jego
zróĪnicowanych i plastycznych zachowaĔ spoáecznych (Burszta 1998: rozdz. 4; por.
teĪ Benedict 2005; Boas 2010)3. Nawet reakcje wyznaczane biologicznie bywają
„przyodziane w kulturowy garnitur” (Kluckhohn 1975: 34).
PrzejĞcie do kulturowego sposobu funkcjonowania najpewniej odbywaáo siĊ
w bardzo dáugim (choü nie z perspektywy ewolucyjnej!) okresie, w którym dochodziáo do rozwoju Þzycznego czáowieka. DziĊki przeksztaáceniom centralnego ukáadu
nerwowego, zwáaszcza oĞrodków korowych, stopniowo przybraá on do dziĞ przysáugującą mu postaü gatunkową (Geertz 2005: 66–70; por. teĪ Runyan 1988; Burszta
1998). Zawsze ujawniaá (i wciąĪ ujawnia) on zdumiewającą plastycznoĞü i adaptacyjnoĞü funkcjonowania psychicznego i psychospoáecznego, umiejĊtnoĞci przystosowywania siĊ do bardzo róĪnych Ğrodowisk kulturowych.
2
Na potrzeby niniejszego artykuáu przyjĊto klasyczne, równieĪ wspóáczeĞnie czĊsto przywoáywane przez antropologów rozumienie kultury jako dynamicznej caáoĞci zorganizowanej wokóá historycznie uksztaátowanych idei i wartoĞci, obejmującej powielane i przekazywane za pomocą symboli
wzory myĞlenia, odczuwania i reagowania (Kluckhohn 1975: 32; por. teĪ Burszta 1998).
3
JednoczeĞnie psychologowie ewolucyjni akcentują rolĊ dziedziczenia w ksztaátowaniu siĊ niektórych cech behawioralnych (Buss 2003; Pinker 2012). WeryÞkacja sáynnego modelu „Wielkiej
Piątki” w wielu kulturach wskazuje na uniwersalnoĞü wyróĪnionych na jego gruncie cech osobowoĞci, które najpewniej mają umocowanie biologiczne, choü są modyÞkowane przez kontekst kulturowy
(McCrae i Terracciano 2005).
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NajwiĊksza staáoĞü i powszechnoĞü charakteryzuje maáo skomplikowane atrybuty psychiczne czáowieka, takie jak popĊdy czy proste emocje. Zminimalizowany jest
wpáyw kultury na emocjonalne uzewnĊtrznienia autonomicznego systemu nerwowego, wzglĊdnie niska bywa miĊdzykulturowa zmiennoĞü Þzjologicznych aspektów
emocji (Heine 2012; Levenson, Soto i Pole 2007). Peána uniwersalnoĞü przysáuguje
ograniczonemu zbiorowi ich mimicznych przejawów, bĊdących wrodzonymi adaptacjami uksztaátowanymi ewolucyjnie (Matsumoto i Juang 2007: rozdz. 9).
Uniwersalnie podobnie uzewnĊtrzniane i trafnie rozpoznawane są bardzo waĪne
dla przetrwania ludzkiego gatunku emocje podstawowe (Ekman 1994; por. teĪ DoliĔski 2000; Levenson i in. 2007), choü przejawy niektórych z nich bywają w róĪnych
kulturach nieco odmienne. JednoczeĞnie emocje bardziej záoĪone, takie jak poczucia
wstydu i winy, są wyraĨnie kulturowo oraz historycznie zróĪnicowane (Barbu 1960;
DoliĔski 2000; Dymkowski 2003). Zresztą we wszystkich Ğrodowiskach kulturowych moĪna zaobserwowaü zarówno uniwersalne, jak i dla kaĪdego z nich specyÞczne aspekty emocji, albowiem „mimo Īe przychodzimy na Ğwiat z pewnymi wrodzonymi zdolnoĞciami, takimi jak zdolnoĞü do mimicznego wyraĪania emocji oraz
do ich rozpoznawania i doĞwiadczania, to jednak kultura wywiera istotny wpáyw na
to kiedy, gdzie i w jaki sposób moĪemy wyraĪaü, spostrzegaü i odczuwaü emocje”
(Matsumoto i Juang 2007: 320).
RównieĪ przyciągające uwagĊ psychologów spoáecznych spostrzeganie ludzi
pozostaje co prawda uzaleĪnione od wzorców piĊkna i sposobów myĞlenia obowiązujących w poszczególnych kulturach czy epokach, jednak w pewnym zakresie podlega uniwersalnym prawidáowoĞciom. Tak na przykáad niektóre cechy anatomiczne
twarzy, takie jak jej ksztaát (symetria), okreĞlony rozmiar (bliski Ğredniej) nosa i oczu
czy pozbawiona jakichkolwiek skaz cera są atrakcyjne dla obserwatorów zawsze
i wszĊdzie, nawet w bardzo niepodobnych do siebie Ğrodowiskach (Heine 2012:
340–346).
RóĪnice miĊdzykulturowe (Heine 2012: rozdz. 14; por. teĪ Matsumoto i Juang
2007; Boski 2009; Nisbett 2009) i historyczne (Barbu 1960; Runyan 1988; Dymkowski 2003) bywają szczególnie wyraziste w zakresie wyĪszych funkcji psychicznych;
kompetencje poznawcze, przekonania i struktury motywacyjne wchodzą w interakcjĊ z kulturowym kontekstem. Nawet inteligencja ogólna (IQ), której tradycyjnie
przypisywano silne umocowanie biologiczne powiązane z duĪą stabilnoĞcią, wyraĨnie zmienia siĊ w czasie, w Ğwietle licznych wyników badaĔ znacząco wpáywa na nią
zróĪnicowanie warunków Īycia. Jej odziedziczalnoĞü, czyli genetycznie wyznaczone miĊdzypokoleniowe przekazywanie IQ, bywa wyraĨnie mniejsza, niĪ dawniej sądzono. ZaleĪy ona bowiem od wáaĞciwoĞci danej populacji i jej dziejów, od szeroko
rozumianych warunków i zaistniaáych okolicznoĞci (Nisbett 2010).
Czasem rola kontekstu spoáeczno-kulturowego ujawnia siĊ dopiero na odpowiednim poziomie analizy; tak na przykáad szeroko znany „biologiczny” model facylitacji spoáecznej (Zajonc 1965) opisuje najpewniej uniwersalną (por. Bond i Titus
1983) zaleĪnoĞü miĊdzy niespecyÞcznym pobudzeniem wytworzonym przez zidentyÞkowaną obecnoĞü przedstawicieli wáasnego gatunku i trudnoĞcią zadania a jego
wykonaniem. ZaleĪnoĞü ta pojawia siĊ nawet wĞród zwierząt nisko usytuowanych na
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drabinie Þlogenezy (Zajonc 1965), gdy jednak weĨmie siĊ pod uwagĊ jej zapoĞredniczenie przez mechanizmy poznawcze cechujące czáowieka-wykonawcĊ oraz zróĪnicowaną doniosáoĞü, jaką mają dlaĔ róĪne audytoria spoáeczne, opisująca ją teoria
traci walor uniwersalnoĞci. Posiada go teĪ tylko warunkowo inna, popularna wĞród
psychologów spoáecznych i socjologów teoria, opisująca efekt próĪniactwa spoáecznego. Polega on na tym, iĪ ludzie obniĪają swój wkáad w wykonywanie zadania
realizowanego równieĪ przez innych w porównaniu do wykonywania go w samotnoĞci. Efekt taki, powszechnie obserwowany na Zachodzie, w kolektywistycznych
kulturach wschodniej Azji pojawia siĊ tylko wówczas, gdy zadanie jest wykonywane
wspólnie z osobami niebĊdącymi czáonkami wáasnej grupy (Heine 2012: 373–375).
W Ğwietle dostĊpnej wiedzy, zgromadzonej zarówno przez psychologów spoáecznych, jak i antropologów kulturowych, za nietrafne naleĪy uznaü przekonanie
psychologów ewolucyjnych (Buss 2003; Pinker 2012), iĪ kultura nie bywa samoistnym Ĩródáem mechanizmów regulacji psychicznej i zachowania, oraz Īe uniwersalizm tych ostatnich zawsze ma umocowanie biologiczne. Wiele wskazuje na to, Īe
nie kaĪdy taki mechanizm uksztaátowaá siĊ w odlegáej przeszáoĞci w wyniku swojej przydatnoĞci w rozwiązywaniu konkretnych problemów przeĪycia i reprodukcji
(Eagly i Wood 1999). Bywa, Īe dana skáonnoĞü czy sposób myĞlenia, odczuwania
bądĨ zachowania, notorycznie sprzyjając rozmaitym adaptacjom kulturowym, wystĊpuje uniwersalnie pomimo braku umocowania genetycznego.
Przeksztaácenia kulturowe dokonują siĊ w specyÞcznym dla siebie „porządku
rzeczy”, który zdaje siĊ przejmowaü wiele funkcji ewolucji biologicznej. Jednak
wystĊpują teĪ miĊdzy nimi wrĊcz fundamentalne róĪnice. SpecyÞka ewolucji homo
sapiens jest bezprecedensowa; w ograniczonym tylko stopniu bywa ona odpowiedzią na naciski Ğrodowiska Þzycznego i, w porównaniu do ewolucji innych gatunków, spowalnia. Dobór naturalny traci tu na znaczeniu, ewolucja bazuje na niemającej swojego odpowiednika w Ğwiecie pozaludzkim wszechstronnoĞci czáowieka
(Baumeister 2011; por. teĪ Buss 2003; Gazzaniga 2011). Kulturowe odpowiedniki
genów nazywane memami (Dawkins 2012), na przykáad niektóre dostatecznie rozpowszechnione idee, wzory zachowania czy artefakty, bywają uznawane za replikatory informacji umoĪliwiające tworzenie w miarĊ dokáadnych kopii samych siebie,
które sáuĪą do przeksztaácania i transmisji kultur. Mimo wielu podobieĔstw z genami nie posiadają jednak niektórych ich wáaĞciwoĞci, dlatego winny byü traktowane
jako jedynie analogie genów, jako ich funkcjonalne odpowiedniki (Dawkins 2012:
354–370; por. teĪ Heine 2012: 76–77).
Spoáeczna istota czáowieka jest gáĊboko zakorzeniona w biologii, jednak nie
sposób w peáni jej zrozumieü pozostając wyáącznie na „biologicznym” poziomie
analizy. Ludzki umysá znajduje zróĪnicowane realizacje w rozmaitych kontekstach
kulturowych lub historycznych, wyznacza, w jaki sposób „tu i teraz” czy „tam i wtedy” jego nosiciele posáugują siĊ (czy posáugiwali) mózgiem.
Liczne instrumenty ich psychicznego wyposaĪenia co prawda mają umocowanie
biologiczne, ale są teĪ „proÞlowane” przez doĞwiadczenia kulturowe. Zdają siĊ mieü
dwojaką naturĊ, zarówno biologiczną, jak i nieredukowalną do wáaĞciwoĞci gatunkowych czáowieka. Inne powstają bez umocowania genetycznego i są przekazywane

O OSOBLIWOĝCIACH KULTUROWO UWARUNKOWANYCH UNIWERSALIÓW...

33

przez pokolenia wyáącznie dziĊki transmisji kulturowej (Eagly i Wood 1999). Zresztą granica miĊdzy tym, co podlega kontroli natury oraz tym, co kontroluje kultura,
nierzadko pozostaje mglista; czasem bywa niedostĊpna zarówno dla przedstawicieli
nauk spoáecznych, jak i psychologów. Tak czy inaczej, informacje, o Ğwiecie i o sobie samym zawsze są przez czáowieka odbierane (lub generowane) i nastĊpnie przetwarzane przy wszechobecnym i niezbywalnym udziale idei i wartoĞci konstytuujących Ğrodowisko kulturowe, w którym zostaá on uksztaátowany.
Niektóre instrumenty jego psychicznego wyposaĪenia o kulturowej genezie pojawiają siĊ zawsze i wszĊdzie, ale nie u wszystkich ludzi, inne jawią siĊ jako rzadkie
i niezwykáe, wrĊcz jako anomalie lokujące siĊ poza tendencją centralną, choü doszukaü siĊ ich moĪna w kaĪdej populacji (Norenzayan i Heine 2005; Konner 2007).
Zmienna bywa zarówno czĊstoĞü ich wystĊpowania, jak i natĊĪenie. JeĞli jednak
mają umocowanie biologicznie, zazwyczaj wszĊdzie pojawiają siĊ równie czĊsto
i z taką samą intensywnoĞcią oraz podobnie są wykorzystywane. Ich uniwersalnoĞü
jest wówczas peána, nieograniczona w jakikolwiek sposób (Norenzayan i Heine
2005; por. teĪ Pinker 2012).

Konsekwencje przydatnoĞci wyposaĪenia psychicznego
w adaptacjach kulturowych
Atrybuty czy mechanizmy psychiczne są promowane przez daną kulturĊ, jeĞli
okazują siĊ dla niej jakoĞ przydatne (Cohen 2001). Nie zawsze wspóágrają harmonijnie z innymi, uksztaátowanymi dawno temu jako wytwory ewolucji. To, co uáatwiaáo rozwiązywanie problemów waĪnych dla ludzi zajmujących siĊ áowiectwem
czy zbieractwem, niekoniecznie bywa funkcjonalne dzisiaj, moĪe wchodziü w kolizjĊ ze skáonnoĞciami czy sposobami myĞlenia o genezie kulturowej. Nie zawsze
teĪ okazywaáo siĊ przydatne przez kilka tysiĊcy lat przemian historycznych, które
z perspektywy ewolucyjnej stanowią okres bardzo krótki (Runyan 1988; Geertz
2005; Konner 2007). I chociaĪ nie moĪna uznaü, Īe kultura jest w swej istocie „nieprzyjazna” naturze ludzkiej deÞniowanej w kategoriach biologicznych (Baumeister 2011), mechanizmy psychiczne o ewidentnie kulturowym rodowodzie czasem
blokują, táumią, czy modyÞkują oddziaáywanie instynktów animalnych (Ossowski
1967c).
A skoro Ğrodowisko kulturowe ma jakiĞ wpáyw na waĪne atrybuty psychiczne
ksztaátowane w antropogenezie, winny to jakoĞ uwzglĊdniaü teorie opisujące ich
funkcjonowanie i powiązania z innymi zmiennymi psychologicznymi. Wpáyw ten
powoduje, iĪ nie pojawiają siĊ one zawsze i wszĊdzie w podobnym natĊĪeniu i równie czĊsto.
Dobrze zdaje siĊ ilustrowaü ów problem szeroko znana i wciąĪ wpáywowa teoria dysonansu poznawczego, która opisuje mechanizm poznawczo-motywacyjny
przejawiający siĊ ze zmienną czĊstoĞcią i intensywnoĞcią. Tylko w indywidualistycznych kulturach Zachodu efekty dysonansowe powstają bez powaĪniejszych
przeszkód w rezultacie odnoszenia informacji do róĪnych standardów, zwáaszcza
áatwo dostĊpnych aspektów Ja niezaleĪnego. Na kolektywistycznym Wschodzie
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wytworzenie dysonansu zdaje siĊ trudniejsze, wymaga konfrontacji informacji z relewantnymi aspektami dominującego tam Ja wspóázaleĪnego, wyznaczanego przez
wyróĪnionych innych lub domniemany wizerunek siebie w ich oczach (Kitayama
i in. 2004; Hoshino-Browne i in. 2005).
Przypuszczalnie leĪąca u podáoĪa dąĪenia konsonansowego presja na strukturalizacjĊ wiedzy zostaáa uksztaátowana ewolucyjnie, jednak sformuáowanie uniwersalnie trafnej teorii, opisującej mechanizm jej oddziaáywania, wymaga uwzglĊdnienia
jej wzmacniania lub osáabiania (czy wrĊcz blokowania) przez rozmaite Ğrodowiska kulturowe. Zarówno w tym, jak i w pokrewnych przypadkach niezbĊdne jest
wykorzystujące komparatystykĊ miĊdzykulturową sprawdzenie, czy w grĊ wchodzi
prawidáowoĞü wystĊpująca tylko lokalnie czy teĪ uniwersalnie, choü w rozmaitych
kulturowych wcieleniach (Kofta 2007).
Dysonans poznawczy pojawia siĊ z rozmaitą czĊstoĞcią w róĪnych Ğrodowiskach
kulturowych, najpewniej jednak zawsze i wszĊdzie peáni podobne funkcje i to samo
znaczy, a ukazywane przez opisującą go teoriĊ zaleĪnoĞci przyjmują analogiczny
ksztaát (Dymkowski 2007). I choü podobieĔstwo funkcji peánionych przez inne
atrybuty lub mechanizmy psychiczne w rozmaitych kulturach nie jest reguáą, próby
wyjaĞniania trwaáoĞci wystĊpowania dowolnego wzorca myĞlenia czy kulturowego
artefaktu jego funkcjonalnoĞcią wobec potrzeb „psychoÞzjologicznej natury indywiduum” (Malinowski 1984: 258) mają w antropologii kulturowej dáugą tradycjĊ. Na
jej gruncie uwaĪa siĊ, Īe szczegóáowe rozwiązania „proponowane” przez pomyĞlnie rozwijające siĊ kultury dostosowują siĊ do wymogów biologicznie umocowanej
struktury psychicznej czáowieka, Ĩródeá niepowodzenia konkretnego systemu kulturowego upatrywaü naleĪy w jego niedopasowaniu do tych wymogów. Gdy jego
wzory do nich wyraĨnie nie przystają, nie ma on szans na przetrwanie i rozwój (por.
np. Linton 1975; Benedict 2005). „Kultury odnoszą sukces lub poraĪkĊ w zaleĪnoĞci
od tego, na ile pasują do wewnĊtrznych, nieodáącznych skáonnoĞci wbudowanych
w naturĊ czáowieka” (Baumeister 2011: 37).
Nierzadko uwarunkowania biologiczne i kulturowe oddziaáują podobnie, wzajemnie siĊ wzmacniając, tylko w pewnych warunkach dochodzi do ich kolizji. Takie
zróĪnicowane relacje miĊdzy nimi zdają siĊ nieĨle ilustrowaü wyniki badaĔ nad
miĊdzypáciowymi róĪnicami preferencji w wyborze partnera(ki). Teoria sformuáowana przez psychologów ewolucyjnych zakáada, iĪ systematyczne ich wystĊpowanie ma miejsce, gdyĪ kaĪda z páci napotykaáa w toku ewolucji odmienne problemy
adaptacyjne. W rezultacie kobiety przywiązują szczególnie duĪą wagĊ do pozycji spoáecznej staáego partnera i jego zasobów oraz moĪliwoĞci ich pozyskiwania,
jak teĪ preferują starszych (od siebie), mĊĪczyĨni zaĞ wolą staáe partnerki máodsze
od siebie i szczególnie cenią u nich atrakcyjnoĞü Þzyczną i wiernoĞü (Buss 2003:
rozdz. 4 i 5).
Zgodnie z oczekiwaniami tej teorii owe róĪnice miĊdzy páciami wystĊpują uniwersalnie, jednak wyraĨnie ujawnia siĊ teĪ modyÞkujący wpáyw Ğrodowiska kulturowego. Niekiedy powoduje on ich redukcjĊ, choü nigdy nie prowadzi do zupeánego
ich zaniku; wielkoĞü tych róĪnic miĊdzy páciami maleje tym bardziej, im bardziej
jest premiowana przez daną kulturĊ równoĞü miĊdzy nimi. Interakcji tej nie sposób
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wyjaĞniü na gruncie teorii ewolucji, za to jest zrozumiaáa w Ğwietle socjologicznej
teorii struktur spoáecznych. Táumaczy ona miĊdzypáciowe zróĪnicowanie preferencji w doborze partnera(ki) kulturowo wyznaczonymi odmiennoĞciami ról, odgrywanych przez kobiety i mĊĪczyzn, powiązanym z pácią podziaáem pracy (Eagly i Wood
1999; por. teĪ Kofta 2007).
WaĪne instrumenty wyposaĪenia psychicznego oraz ich relacje z zachowaniami
bywają rezultatem osadzenia ich w okreĞlonych realiach Ğwiata Þzycznego, które
wpáywają na nie za poĞrednictwem kultury. Wyniki wielu badaĔ ukazują rozmaitoĞü
„odpowiedzi kulturowych” na wyzwania Ğrodowiska naturalnego. JuĪ niewielkiej
jego zmiennoĞci towarzyszy duĪe zróĪnicowanie dominujących stylów Īycia i akceptowanych skal wartoĞci, w wyraĨnie odmiennych warunkach dochodzi do wrĊcz
olbrzymiej rozmaitoĞci adaptacji kulturowych (Matsumoto i Juang 2007; Boski
2009; Heine 2012).
Jednak zmiennoĞü kulturowa nie jest w peáni zdeterminowana przez Ğrodowisko
naturalne. Jawi siĊ jako wzglĊdnie wobec niego autonomiczna; niekiedy w podobnym otoczeniu rozwijają siĊ róĪne idee i wartoĞci, odmienne wzorce myĞlenia, odczuwania i reagowania, które odzwierciedlają rozmaite adaptacje kulturowe. Z czasem niektóre spoĞród instrumentów wyposaĪenia psychicznego dziaáających ludzi
szeroko siĊ upowszechniają i utrwalają, w koĔcu stają siĊ uniwersaliami pozbawionymi umocowania biologicznego. I to pomimo wielkiej róĪnorodnoĞci owych adaptacji, zróĪnicowania poszczególnych „odpowiedzi kulturowych” na Ğrodowiskowe
wyzwania.
Przykáadowo, taki atrybut psychiczny jak podatnoĞü na spoáeczne oddziaáywania pojawia siĊ uniwersalnie, choü z rozmaitą czĊstoĞcią i natĊĪeniem, w odmiennych warunkach kulturowych i/lub historycznych. Badania wykorzystujące
sáynny paradygmat Ascha wskazują na nasilenie zachowaĔ konformistycznych,
które moĪna uznaü za przejaw tej podatnoĞci, w kolektywistycznych kulturach
wschodniej Azji oraz na ich stosunkowo niewielki spadek w USA od wczesnych lat
piĊüdziesiątych XX wieku, kiedy to w ciągu ponad czterdziestu lat dochodziáo tam
do znaczących przemian spoáeczno-politycznych (Bond i Smith 1996). JednoczeĞnie zarówno dane psychologii spoáecznej, jak i wyniki badaĔ nad przejawiającymi
zachowania spoáeczne zwierzĊtami prowadzone w ramach ekologii behawioralnej
i biologii ewolucyjnej wskazują, Īe rozmaicie diagnozowana inklinacja konformistyczna ujawnia siĊ zawsze i wszĊdzie, choü z róĪną czĊstotliwoĞcią i ze zmiennym nasileniem (Claidiere i Whiten 2012). MoĪe wiĊc chodziü tu nawet o prawo
zoopsychologiczne.
W spoáecznoĞciach ludzkich powszechnie obserwuje siĊ przejawy konformizmu
normatywnego, opisywane w jĊzyku zachowaĔ adaptacyjnych. W dáuĪszej perspektywie czasowej sprzyja on wewnątrzgrupowej homogenicznoĞci i miĊdzygrupowemu zróĪnicowaniu na psychologicznie waĪnych wymiarach. Nie mając umocowania
biologicznego przejawia siĊ on rozmaicie, ale peáni podobne funkcje w przeróĪnych
Ğrodowiskach (Bond i Smith 1996; Norenzayan i Heine 2005; Claidiere i Whiten
2012). PowszechnoĞü wystĊpowania najpewniej jest efektem jego przydatnoĞci dla
kaĪdej z efektywnie dokonujących siĊ adaptacji kulturowych.
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Nacisk spoáeczny utrzymuje zachowania ludzi w granicach wyznaczonych przez
wzory danej kultury, z którymi harmonizowane są nawyki behawioralne. Te kultury,
które ani nie wyksztaáciáy, ani nie przejĊáy z zewnątrz dostatecznie restrykcyjnych
norm, gwarantujących niezbĊdne minimum homogenizacji upodobaĔ oraz sposobów
myĞlenia, odczuwania i dziaáania, nie są w stanie sprostaü Ğrodowiskowym wyzwaniom. NaleĪy je uznaü za nieudane próby adaptacyjne. Zrodzone w ich wyniku systemy kulturowe pozbawione są perspektyw rozwojowych, a nawet skazane bywają
na upadek czy wcháaniane przez inne, bardziej efektywne (por. np. Benedict 2005;
Boas 2010).
Na odpowiednim poziomie ogólnoĞci moĪna stwierdziü, iĪ wszystkie mniej lub
bardziej sprawnie funkcjonujące spoáecznoĞci ludzkie nakáadają na swoich czáonków
podobne, pod pewnymi wzglĊdami, restrykcje, wiĊc uniwersalizm cechuje niektóre rozstrzygniĊcia normatywne. Czasem bywają one zinstytucjonalizowane, zawsze
znajdują wyraz w sferze moralnoĞci i obyczajów. Szczególnie dobrze zostaá poznany
zakaz kazirodztwa, bĊdący powszechnie przestrzeganą normą, która przypuszczalnie
nie jest wyáącznie kulturowego pochodzenia. Pojawia siĊ uniwersalnie, jednak zbiór
krewnych, do których siĊ stosuje, bywa róĪny w rozmaitych Ğrodowiskach kulturowych (Levi-Strauss 2009: 391–398; teĪ Burszta 1998).
Wedáug prekursora antropologicznego strukturalizmu Claude’a Levi-Straussa
(2009) naleĪy poszukiwaü uniwersalnych wáaĞciwoĞci struktur mentalnych oraz prawidáowoĞci ich przeksztaáceĔ, skrywających siĊ pod powierzchnią obserwowalnych
ich przejawów. Jego zdaniem niezmienne cechy ludzkiego umysáu stoją za uniwersalizmem zasady wzajemnoĞci, niesáychanie waĪnego regulatora relacji miĊdzyludzkich, oraz za powszechną funkcjonalnoĞcią daru, umoĪliwiającą áączenie ludzi
w spoáeczne caáoĞci. Obowiązek odwzajemnienia za otrzymywane dobra bywa egzekwowany z róĪną mocą w rozmaitych kulturach, zmienna bywa tolerancja na odchylenia od wyraĪającej go normy, ale obowiązuje ona uniwersalnie (Gouldner 1960).
Pomimo wielkiej róĪnorodnoĞci „odpowiedzi kulturowych” na Ğrodowiskowe
wyzwania iloĞü wchodzących w grĊ ich efektywnych wariantów jest jednak ograniczona. Nie są teĪ one caákowicie od siebie odmienne; preferowane bywają rozwiązania pod pewnymi wzglĊdami podobne, które moĪna uznaü za uniwersalnie optymalne (Cohen 2001). W rezultacie Īadna z kultur speániających zasadnicze standardy
adaptacji nie dysponuje logiką swojego funkcjonowania zupeánie róĪną od rządzących funkcjonowaniem innych. W szczególnoĞci nie wypracowuje na tyle swoistych
zasad regulacji Īycia spoáecznego, iĪ wszelkie wystĊpujące w jej ramach róĪnice
indywidualne oznaczają coĞ zupeánie innego niĪ 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, jedynie w obrĊbie ich oddziaáywania wystĊpuje nagminnie. Gdzie indziej utrwala siĊ
i rozprzestrzenia inny atrybut psychiczny, a nawet dyspozycja czy sposób myĞlenia
bĊdące wrĊcz odwrotnoĞcią tamtego. Tak na przykáad ludzi socjalizowanych w kolektywistycznie zorientowanych spoáeczeĔstwach wschodniej Azji czĊsto cechuje
poczucie kontroli zewnĊtrznej, przekonanie o braku wpáywu na wyniki wáasnych zachowaĔ oraz na rzeczywistoĞü zewnĊtrzną wobec Ja. Poczucie to najpewniej bywaáo
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(i wciąĪ bywa) funkcjonalne w wielu bardzo trudnych (czasem wrĊcz beznadziejnych!) sytuacjach, typowych dla ich Ğrodowiska; na przykáad uáatwiaáo przystosowanie siĊ JapoĔczyków do szczególnie czĊsto dotykających ich przez wieki rozmaitych
kataklizmów (Nisbett 2009). JednoczeĞnie u nastawionych indywidualistycznie
ludzi Zachodu, zwáaszcza Amerykanów, dominuje zazwyczaj bardziej im przydatne przekonanie o wewnĊtrznym umiejscowieniu kontroli, powiązane z rozmaitymi
przejawami dobrego przystosowania i sprawnego funkcjonowania psychicznego
(Matsumoto i Juang 2007: 394–395; Nisbett 2009: 80–83). Wespóá z poczuciem
sprawstwa konstytuuje ich doĞwiadczanie podmiotowoĞci, którego w Ğwietle tych
ustaleĔ nie moĪna uwaĪaü za atrybut uniwersalistycznie pojmowanego czáowieka.
Pewne wáaĞciwoĞci osobowoĞci wystĊpują analogicznie lub w zasadniczo podobny sposób w nawet bardzo odmiennych kulturach (McCrae i Terracciano 2005),
jednoczeĞnie ujawnia siĊ kulturowe zróĪnicowanie wielu innych (Matsumoto i Juang 2007: rozdz. 11). Pozbawione umocowania biologicznego są one rezultatem
odmiennych doĞwiadczeĔ, róĪnych adaptacji do Ğrodowiskowych wyzwaĔ. Tak na
przykáad miĊdzyregionalne róĪnice w wystĊpowaniu stylu przejawiania seksualnoĞci, ekstrawersji oraz otwartoĞci na doĞwiadczenie są powiązane ze zróĪnicowaniem
rozprzestrzeniania siĊ w przeszáoĞci kilku groĨnych chorób zakaĨnych. Ich szczególnie czĊste pojawianie siĊ w niektórych regionach Ğwiata w bardzo dáugich okresach
czasu najpewniej wpáywaáo na ograniczanie kontaktów miĊdzyludzkich. W rezultacie powodowaáo wyksztaácenie siĊ i utrwalenie na tych obszarach restrykcyjnej
seksualnoĞci (wĞród kobiet) oraz (bez wzglĊdu na páeü) obniĪenie poziomu ekstrawersji i otwartoĞci na doĞwiadczenie. Te szczególne cechy osobowoĞci, przez wieki
powiązane z redukcją kontaktów interpersonalnych i dlatego chroniące przed silnie
zagraĪającymi chorobami zakaĨnymi, jeszcze dziĞ jawią siĊ jako charakterystyczne
dla ludzi z tych obszarów (Schaller i Murray 2008).
Optymalny wariant okreĞlonego wyposaĪenia psychicznego moĪe nie zostaü zaadaptowany „tu i teraz”, jednak w dáuĪszej perspektywie czasu ma wiĊksze szanse
na wáączenie do Ğrodowiska kulturowego dobrze radzącego sobie z wyzwaniami
i utrwalenie niĪ mniej dlaĔ przydatny wariant alternatywny (Cohen 2001). W rezultacie pomimo braku umocowania biologicznego rozmaite atrybuty czy mechanizmy
psychiczne, jak teĪ wzorce myĞlenia, odczuwania i reagowania wystĊpują uniwersalnie, choü nierzadko pod róĪną postacią, przystosowaną do wymogów miejsca i czasu. Pojawiają siĊ nawet w kulturach bardzo od siebie odmiennych, miĊdzy którymi
brak jest (i w przeszáoĞci teĪ nie byáo) kontaktów (Norenzayan i Heine 2005; por. teĪ
Boas 2010; Heine 2012).
Zawsze trzeba wziąü pod uwagĊ moĪliwoĞü, Īe rozpowszechniony w danym Ğrodowisku atrybut psychiczny (jak i, ogólniej, jakikolwiek element kulturowy) zostaá
tam przeniesiony drogą dyfuzji z zewnątrz. Elementy kulturowe rozprzestrzeniają
siĊ, czasem modyÞkując swoją treĞü i formĊ, jak teĪ peániąc w róĪnych Ğrodowiskach
kulturowych odmienne funkcje (Czarnowski 1956). JeĞli naleĪą one (lub zaleĪnoĞci,
których są skáadnikami) do tego samego wzglĊdnie izolowanego systemu zjawisk
(por. Ossowski 1967b), zachodzące w jego ramach procesy uniÞkacji kulturowej
obniĪają przydatnoĞü porównaĔ miĊdzy nimi do orzekania o zakresie prawdziwoĞci
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opisujących je teorii. Nawet gdy te ostatnie znajdują potwierdzenie w wyraĨnie róĪniących siĊ od siebie kulturach, nie musi to przesądzaü o ich uniwersalnoĞci, jeĞli
ze wzglĊdu na swą przynaleĪnoĞü do takiego samego systemu zjawisk dochodziáo
miĊdzy nimi do zapoĪyczeĔ4.
Dana zaleĪnoĞü moĪe byü uznana zasadnie za uniwersalnie prawdziwą dopiero
wówczas, gdy pojawia siĊ (i pojawiaáa w przeszáoĞci) równieĪ poza takim systemem
zjawisk, w którym bywaáa zazwyczaj obserwowana. Dobrym przykáadem moĪe tu byü
znany związek miĊdzy rozpowszechnieniem potrzeby osiągniĊü a rozwojem gospodarczym, stwierdzany nie tylko w róĪnych kulturach i epokach na szeroko rozumianym
Zachodzie, ale teĪ w ramach innych wzglĊdnie izolowanych systemów zjawisk. Na
przykáad w prehistorycznym Peru, zupeánie odizolowanym od kultur Zachodu (Ğwiadczą o tym wyniki badaĔ archeologicznych: por. McClelland 1961: 152–157).
Podsumowując: powszechniki psychologiczne niebĊdące wytworami selekcyjnej
presji konstytuującej ewolucjĊ biologiczną powstają w wyniku swojej przydatnoĞci
w adaptacjach kulturowych, tego zwáaszcza Īe nieoczekiwanie dla idiograÞcznie
zorientowanych badaczy bardzo róĪne kultury odpowiadają na wyzwania Ğrodowiska naturalnego pod pewnymi wzglĊdami analogicznie – za pomocą wyksztaácenia
zarówno podobnych norm i artefaktów kulturowych, jak i instrumentów wyposaĪenia psychicznego. Powszechnie powtarzająca siĊ ich przydatnoĞü w adaptacjach
kulturowych jawi siĊ jako waĪne Ĩródáo i „utrwalacz” ich uniwersalnoĞci.

O teoriach psychologii spoáecznej opisujących uniwersalia
o kulturowej genezie
Od teorii naturalistycznie zorientowanej psychologii spoáecznej wymaga siĊ zarówno speánienia stosownych kryteriów trafnoĞci (prawdziwoĞci), jak i moĪliwoĞci
wykorzystania w praktyce. Ale oczekuje siĊ teĪ, Īe przyczynią siĊ one do powstania
nowych idei i metod badawczych, pozwolą na dokonywanie eksplanacji i predykcji nieoczywistych w Ğwietle dotychczasowych ustaleĔ, uáatwią ukazywanie starych
problemów w nowym Ğwietle, ukierunkują badania efektywnie poszerzające wczeĞniej pozyskaną wiedzĊ (Schlenker 1974; Higgins 2004; Van Lange 2013). Niektóre
z nich winny peániü funkcje metateorii, pozwalających na integrowanie teorii mniej
ogólnych, które opisują wĊĪszy zakres przedmiotowy (Kruglanski 2001). Te ostatnie, wykorzystujące mniej abstrakcyjne pojĊcia, nierzadko wywodzą siĊ z róĪnych
4
Zalecenia te kierowaá Stanisáaw Ossowski do socjologów, ale są one równie przydatne psychologom spoáecznym, teĪ mających do czynienia ze skutkami uniÞkacji kulturowej. Wedáug autora
(Ossowski 1967b: 324 i 326): „w poszukiwaniu praw ogólnych […] trzeba siĊgnąü poza granice
wzglĊdnie izolowanego systemu zjawisk (np. poza krąg kultury chrzeĞcijaĔskiej albo poza krąg wpáywów europejskich rewolucji XVII i XVIII w.) […] O usuniĊciu wyznaczników historycznych w sposób metodologicznie uprawniony moĪna siĊ kusiü dopiero na gruncie hipotezy o niezaleĪnym pochodzeniu wzajemnie izolowanych systemów, które stanowiáy teren badaĔ porównawczych”. Inspirowaá
to stanowisko sáynny postulat Galtona kontrolowania, przy wnioskowaniu z podobieĔstw miĊdzy
kulturami, zapoĪyczeĔ miĊdzy nimi i wspólnoty ich pochodzenia (o stosowanych w badaniach komparatystycznych kryteriach selekcji kultur por. Nowak 1965: 29–39; Norenzayan i Heine 2005).
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tradycji swojej dyscypliny i odnoszą do rozmaitych jej obszarów tematycznych.
Bywa, Īe operują wzajemnie nieprzekáadalnymi jĊzykami i są niekompatybilne.
Im wiĊksza ogólnoĞü teorii, tym bardziej podstawowe mechanizmy psychiczne
ona opisuje i tym wiĊkszy jest jej „zakres odniesienia”; teorie uniwersalnie prawdziwe operują zwykle pojĊciami o wysokim poziomie abstrakcji (Malewski 1964;
Nowak 1965; Schlenker 1974). Zbyt maáa ogólnoĞü i nadmiernie zawĊĪony zakres
ich obowiązywania czynią chyba wiĊcej szkód niĪ ich – raczej nieczĊsto spotykana
w eksperymentalnej psychologii spoáecznej – nadmierna abstrakcyjnoĞü (Kruglanski
2001; Van Lange 2013).
Twierdzenia o niskiej ogólnoĞci bywają szczególnie silnie naraĪone na modyÞkacje czy falsyÞkacje (Nowak 1965: 45), ich przydatnoĞü do opisu psychologicznych
uniwersaliów bywa bardzo ograniczona. Natomiast uĪyteczne w takim opisie mogą
siĊ okazaü postulowane przez Roberta K. Mertona teorie Ğredniego zasiĊgu, które jednak w eksperymentalnej psychologii spoáecznej zdają siĊ speániaü nieco inne
zadania niĪ w socjologii. W zamyĞle tego autora cechuje je wystarczający poziom
abstrakcji „aby w sposób wykraczający poza czysty opis lub empiryczne uogólnienie
mogáy siĊ zmierzyü z róĪnymi sferami Īycia i struktury spoáecznej” (Merton 2002:
88). Mają byü „ogólnymi teoriami” uniwersalnie prawdziwymi, zarazem porządkowaü wiedzĊ z ograniczonego obszaru i posiadaü wyraĨny sens empiryczny5. Ich
zasadniczym zadaniem jest zastąpienie nie zawsze przekáadalnych na jĊzyk sprawdzianów empirycznych „caáoĞciowych systemów teorii” autorstwa wielkich socjologów z XIX i XX wieku (tamĪe).
Jednak nawet jeĞli teorie psychologii spoáecznej operują na stosownym poziomie abstrakcji i jakoĞ speániają stawiane im zadania, zwykle róĪnią siĊ od swoich
odpowiedników w naukach przyrodniczych. Jest tak w szczególnoĞci ze wzglĊdu na
wyĪej wyeksponowane osobliwoĞci powszechników niebĊdących wytworami dziedzictwa biologicznego, które teorie te opisują. JeĞli moĪna im przypisaü uniwersalnoĞü, to zazwyczaj niepeáną (Norenzayan i Heine 2005). Oznacza to, iĪ odpowiednie
atrybuty czy mechanizmy psychiczne (bądĨ zaleĪnoĞci, których one są skáadnikami)
pojawiają siĊ z rozmaitą czĊstoĞcią i w zmiennym nasileniu w róĪnych miejscach
i czasach. Bywa i tak, Īe okreĞlone instrumenty wyposaĪenia psychicznego peánią
tam odmienne funkcje.
Káopoty z przyjĊciem uniwersalistycznie zorientowanej perspektywy naturalistycznej bywają czasem kojarzone z zakorzenioną wĞród psychologów spoáecznych
nieufnoĞcią wobec redukcjonizmu. Jest to nieufnoĞü uzasadniona, jednak uznanie instrumentów wyposaĪenia psychicznego czáowieka za uniwersalne nie wymaga przywoáywania praw teorii ewolucji, genetyki behawioralnej czy nauk o mózgu (Kofta
2007). PrzyjĊcie perspektywy naturalistycznej nie oznacza koniecznoĞci odwoáywania siĊ do Þzjologicznych czy neuroÞzjologicznych podstaw procesów psychicznych
(Trzópek 2006: 88).
Wymagania te są czĊsto speániane w psychologii spoáecznej. Interesujące, Īe jako przykáad
teorii Ğredniego zasiĊgu wymienia Robert Merton (2002: 85) teoriĊ dysonansu poznawczego, wyĪej
zarysowaną jako, po modyÞkacjach, uniwersalnie prawdziwą.
5
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Opisywanym przez teorie psychologii spoáecznej powszechnikom przysáuguje walor uniwersalnoĞci bez jakichkolwiek redukcyjnych zabiegów. Ale czĊsto
jest to uniwersalnoĞü odmienna od obserwowanej w typowych naukach nomotetycznych. OsobliwoĞci powszechników psychologicznych o kulturowej genezie
przesądzają o niezbywalnej swoistoĞci przedmiotu badaĔ psychologii spoáecznej,
wyznaczają jej szczególny status wĞród tych nauk (Dymkowski 2012). Są konsekwencją traktowania kontekstu kulturowego czy historycznego jako dodatkowego
czynnika, który w interakcji z wyeksponowaną w danej teorii zmienną niezaleĪną
wpáywa na zmienną zaleĪną (lub zmienne zaleĪne: por. Schlenker 1974; Lewicka
2007).
W naturalistycznie zorientowanym gáównym nurcie psychologii akademickiej,
w której zwykáo siĊ przedmiotowo traktowaü czáowieka, przyjmuje siĊ (niekoniecznie explicite) zaáoĪenie, Īe badane fenomeny i procesy podlegają wyjaĞnianiu
przyczynowemu zasadniczo podobnie, jak zjawiska przyrodnicze (Lewicka 2007).
Jednak niektóre cechujące ją (zwáaszcza eksperymentalną psychologiĊ spoáeczną)
dylematy i ograniczenia, w tym wyĪej naszkicowane, jawią siĊ jako dla niej swoiste. Nie pozwalają bez zastrzeĪeĔ wáączyü jej do nauk przyrodniczych, które czĊsto
bywaáy (i wciąĪ bywają) spostrzegane przez psychologów spoáecznych jako niedoĞcigniony ideaá.
Ale wspóáczesna psychologia spoáeczna odróĪnia siĊ równieĪ od nauk spoáecznych. W tym od socjologii, gdzie z róĪnych powodów formuáowanie uniwersalnie
prawdziwych teorii napotyka jeszcze wiĊcej przeszkód i chyba bywa trudniejsze
(Nowak 1965; Ossowski 1967a, b, c; Merton 2002)6. Niezmiennie wpáywowa pozostaje tu tradycja antypozytywistyczna, na gruncie której jeĞli juĪ akceptuje siĊ próby
formuáowania uniwersalnie prawdziwych teorii, to uwaĪa siĊ je za przedsiĊwziĊcia
obwarowane wieloma ograniczeniami i dla niej swoiste, odmienne od podejmowanych w naukach przyrodniczych (por. np. Mokrzycki 1980; teĪ Ossowski 1967a).
JednoczeĞnie pokrewna jej opcja humanistyczna w psychologii spoáecznej, rozwijana pod etykietą konstrukcjonizmu spoáecznego (Gergen 1973) bywa przedmiotem
pryncypialnej krytyki na gruncie jej gáównego nurtu i pozostaje wyraĨnie zmarginalizowana (Schlenker 1974; Dymkowski 2007; Lewicka 2007). Jednak wciąĪ ma
zadeklarowanych zwolenników, podejmowane są teĪ próby kompromisu miĊdzy nią
a gáównym nurtem eksperymentalnej psychologii spoáecznej (por. np. Jost i Kruglanski 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.

