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Książka Paula Blooma To tylko dzieci. Narodzi
ny dobra i zła została przetłumaczona i wydana 
w Polsce w roku 2015 w Wydawnictwie Smak 
Słowa w serii Mistrzowie Psychologii. Autor 
jest profesorem psychologii na Uniwersytecie 
w Yale i zajmuje się rozwojem społeczno-mo-
ralnym dzieci. Recenzowana książka jest pozy-
cją popularnonaukową, poświęconą rozwojowi 
moralnemu dzieci, oraz stanowi poszukiwanie 
odpowiedzi na pytanie o ontologiczne zero na-
rodzin dobra i zła u dzieci. W siedmiu rozdzia-
łach autor charakteryzuje życie moralne małych 
dzieci. Porusza takie zagadnienia, jak empatia 
i współczucie, sprawiedliwość i kara, stereo-
typy czy rasizm. Autor odwołuje się do współ-
czesnych badań, przywołuje równiez wyniki 
badań klasyków, nie tylko z psychologii roz-
wojowej, ale także filozofii, antropologii, eko-
nomii, ewolucjonizmu, psychologii społecznej 
oraz neuronauki.

W roku 2006 Paul Bloom opublikował na ła-
mach czasopisma Nature wyniki badań wskazu-
jących, że już niemowlęta przypisują obserwo-
wanym bohaterom intencje, ale także dokonują 
oceny ich zachowań. Dzieci oglądały animowa-
ny film lub teatrzyk kukiełkowy przedstawia-
jący figury geometryczne, które pomagały lub 
przeszkadzały innym figurom. Okazało się, że 
niemowlęta pod koniec pierwszego roku życia 
dłużej patrzą na sceny, w których jedna z figur 
zbliża się do figury, która jej wcześniej prze-
szkadzała, niż do figury, która jej wcześniej 
pomagała. Efekt ten zaobserwowano jedynie 
w sytuacji, gdy figury miały oczy, co zdaniem 
Paula Blooma sugeruje, że nawet niemowlęta 
mogą dokonywać ocen społecznych. W kolej-
nych badaniach Paul Bloom wraz z współpra-

cownikami wykazał, że już sześciomiesięczne 
niemowlęta częściej sięgają po kukiełkę, która 
wcześniej pomagała innej kukiełce. A w pró-
bach podejmowanych z trzymiesięcznymi nie-
mowlętami wykazano, że wolą one patrzeć na 
postać neutralną niż na postać, która w filmie 
przeszkadzała bohaterowi historyjki. Badania 
te, zdaniem Paula Blooma, świadczą o tym, że 
nawet trzymiesięczne niemowlęta pojmują, na 
czym polegają dobre i złe zachowania obser-
wowane w różnych sytuacjach społecznych. 
Choć autor zastrzega, że rozumienie to nie ma 
jeszcze charakteru moralnego, odwołując się 
do filozofów, nazywa ten fenomen zmysłem 
moralnym – czyli zdolnością do dokonywania 
pewnego rodzaju ocen, na przykład odróżnia-
nia dobra od zła (Bloom, Jarudi, 2006).

Artykuły Blooma w Nature i następnie 
w Science (Bloom, Weisberg, 2007) wywoła-
ły żywą dyskusję na temat narodzin moralno-
ści u dzieci. Dotychczasowe badania pomija-
ły okres wczesnego dzieciństwa, a sam Piaget 
twierdził, że w tym wieku dzieci są w stadium 
amoralnym i nie potrafią dokonywać ocen mo-
ralnych. Rozwój badań stosujących między in-
nymi paradygmat łamania oczekiwań umożliwił 
badaczom dotarcie do wczesnych umiejętności 
dzieci w zakresie rozwoju społeczno-moralnego.

Moralność nie jest jedynie umiejętnością 
dokonywania oceny tego, co jest dobre czy 
złe. Istotnym elementem rozwoju moralne-
go jest także zdolność do podejmowania za-
chowań altruistycznych, w których ważne jest 
odczuwanie empatii oraz współczucia. Bloom 
przytacza badania oraz opisy zachowań małych 
dzieci, które świadczą o odczuwaniu empatii 
oraz współczucia. Odwołuje się do obserwacji 
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Karola Darwina (1988, wyd. oryg. 1872), któ-
ry opisywał zachowania swojego syna świad-
czące o odczuwaniu przez niego emocji moral-
nych, koncepcji Martina Hoffmana (2006) czy 
badań Felixa Warnekena i Michaela Tomasel-
lo (2006, 2007). Dzieci w okresie wczesnego 
dzieciństwa są w stanie spontanicznie udzie-
lić pomocy drugiej osobie, dzielić się z nią na 
przykład smakołykami. Prawdopodobieństwo 
podjęcia takich zachowań wzrasta jednak wów-
czas, gdy druga osoba jest dziecku znana. Paul 
Bloom odnosi się również do metodologii pro-
wadzenia badań dotyczących zachowań altru-
istycznych u małych dzieci. Zazwyczaj bada-
nie poprzedzone jest „rozgrzewką”, podczas 
której dziecko zapoznaje się z eksperymenta-
torem i przestaje on być obcą dziecku osobą. 
Ta sytuacja wstępna, jak potwierdzają bada-
nia Rodolfa Barragana i Carol Dweck (2014), 
może wpływać na uzyskane w zadaniu właś-
ciwym wyniki.

Dzielenie zasobów wiąże się z poczuciem 
sprawiedliwości, czyli skłanianiem się ku rów-
nemu podziałowi dóbr. W sytuacji gdy dzieci 
dzielą parzystą liczbę zasobów, nawet trzylet-
nie dzieci rozdzielają je równo między boha-
terów historyjki. Kontekst się zmienia, gdy do 
podziału jest nieparzysta liczba zasobów. Wów-
czas dzieci kierują się statusem osób, z którymi 
się dzielą, chętniej obdarowując osoby z rodziny 
lub znajome niż obce. W sytuacji, w której dzie-
ci dzielą smakołyki między siebie i inne osoby, 
małe dzieci (trzy-, czteroletnie) są znacznie bar-
dziej egoistyczne niż starsze (siedmio-, ośmio-
letnie), nawet w sytuacji gdy mają zapewnio-
ną nagrodę, a dodatkowym cukierkiem mogą 
podzielić się z inną osobą. Starsze dzieci przy 
podziale dóbr zaczynają również uwzględniać 
udział poszczególnych osób w zadaniu, za któ-
rego wykonanie otrzymują nagrodę, przyzna-
jąc więcej zasobów tym osobom, które praco-
wały więcej.

Wyniki przytaczanych przez Blooma ba-
dań są zgodne z koncepcjami rozwoju moral-
nego Jeana Piageta i Lawrence’a Kohlberga. 
Piaget (1967), opisując rozwój poczucia spra-
wiedliwości, wyróżnia etapy sprawiedliwości: 
retrybutywnej, destrybutywnej i wyrównaw-
czej. Choć współczesne badania pokazują, że 

umiejętności w zakresie rozwoju poczucia spra-
wiedliwości pojawiają się wcześniej, niż opi-
sywał to Piaget, to wyróżniane etapy nadal po-
zostają aktualne, gdy chodzi o rozwój moralny 
dziecka. Piaget oraz Kohlberg podkreślali zna-
czenie rozwoju poznawczego dla rozwoju moral-
nego. Również Bloom zgadza się w tej kwestii 
z klasykami badań z psychologii rozwoju, pod-
kreślając, że obserwowane zachowania u dzie-
ci nie są jeszcze tym, co uważamy za dorosłe 
rozumowanie moralne, którego rozwój wiąże 
się z rozwojem społecznym i intelektualnym. 
Podkreślić również należy odrębność moral-
nego zachowania i rozumowania. Bloom od-
wołuje się tu do osób psychopatycznych, które 
potrafią przeprowadzić prawidłowe rozumowa-
nie w zakresie oceny zachowań moralnych, ale 
ich zachowania pozbawione są empatii, współ-
czucia czy tak ważnego dla rozwoju moralne-
go poczucia wstydu.

Kolejną kwestią rozważaną w książce jest 
skłonność do różnicowania osób na znane i nie-
znane. Różnicowanie osób ma znaczenie dla 
podejmowanych zachowań moralnych – je-
steśmy bardziej skłonni dzielić się z osobami, 
które są nam bliskie, znane niż z osobami od 
nas różnymi. Różnicowanie osób, chęć przy-
należności do pewnej wspólnoty, grupy, pod-
kreślanie pokrewieństwa z pewnymi osobami, 
niesie z sobą również ryzyko uprzedzeń oraz ta-
kich postaw jak rasizm. Ważne w tym kontek-
ście są badania nad dziećmi. Bloom przytacza 
szereg badań pokazujących, że już niemowlę-
ta bardziej preferują osoby znane niż niezna-
ne, ale dla małych dzieci poniżej szóstego roku 
życia istotną cechą różnicującą ludzi jest język, 
a nie kolor skóry. Dzieci chętniej dzielą się za-
bawkami i zaprzyjaźniają się z osobami, któ-
ra mówią w ich języku, bez względu na jego 
rasę. Uprzedzenia rasowe pojawiają się przed 
szóstym rokiem życia, choć większość przy-
toczonych przez Blooma badań podkreśla zna-
czenie „hipotezy kontaktu” – jeżeli dzieci mia-
ły kontakt dziećmi z innych ras (np. w szkole), 
to w mniejszym stopniu odnosiły się do rasy 
jako cechy istotnej dla oceny czyjegoś zacho-
wania. Przytoczone przez Blooma klasyczne 
badania Muzafera Sherifa i współpracowni-
ków (1961) pokazują, jak niewiele potrzeba, 
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aby wykluczyć z grupy inne osoby i być wo-
bec nich uprzedzonym czy nawet przejawiać 
niemoralne zachowania.

Paul Bloom podejmuje również zagadnienie 
rozwoju wstrętu w kontekście rozwoju seksual-
nego i podejmowania zachowań seksualnych. 
Stara się zgłębić przyczynę wielokrotnie po-
wtarzanego w badaniach wyniku dotyczącego 
związku między poziomem gotowości człowie-
ka do odczuwania wstrętu i nastawienia do za-
chowań seksualnych. Choć nie dla wszystkich 
badaczy zachowania seksualne wiążą się z roz-
wojem moralnym, Bloom stara się traktować 
ten aspekt rozwoju szeroko i rozważa, czy ist-
nieje moralność seksualna i jaką rolę odgrywa 
w jej rozwoju wstręt.

Należy zaznaczyć, że To tylko dzieci. Naro
dziny dobra i zła to książka popularnonauko-
wa, napisana przystępnym językiem, przez co 
może zaciekawić nie tylko psychologów czy pe-
dagogów, ale również rodziców. Autor przyta-
cza wiele przykładów własnych doświadczeń, 
anegdot. Interpretuje je jednak w odniesieniu 
do licznych naukowych badań, zarówno kla-
sycznych, jak i współczesnych z zakresu psy-
chologii rozwoju, psychologii społecznej czy 
neuronauk. Psychologiczna interpretacja po-
głębiona jest również o odwołania do filozo-
fii, religii, ekonomii czy antropologii, ukazując 
rozległą wiedzę autora i jego zmagania podej-
mowane w celu rozwiązania zagadnienia naro-
dzin dobra i zła w rozwoju dziecka.
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