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PODEJŚCIE EWOLUCYJNE. NOWA PERSPEKTYWA 
W BADANIACH POLITOLOGICZNYCH

Pluralizm podejść badawczych w naukach o polityce – 
wprowadzenie 

Trudno się oprzeć wrażeniu, że w debacie nad sposobami badania i analizowania 
zjawisk politycznych jedna kwestia przestała budzić większe wątpliwości. Jest nią 
przekonanie o interdyscyplinarności i pluralizmie naukowej refl eksji nad poli-
tyką1. Nie wchodząc na razie w szczegóły, jak pojęcia owe są pojmowane i jakie 
konsekwencje dla badań z tego płyną, należy wskazać, że w sytuacji owej „po-
wszechnej zgody” nauki o polityce znalazły się relatywnie niedawno, a przynaj-
mniej taki punkt widzenia na tę kwestię jest w literaturze przedmiotu często eks-
ponowany. Nie jest to do końca poprawne. Przyjmowanie odmiennych założeń 
oraz występowanie różnych ujęć jest właściwe naukom o polityce niemal od ich 

1  W polskiej literaturze stanowisko takie jest przyjmowane na przykład w pracach: 
K. von Beyme, Współczesne teorie polityczne, przeł. J. Łoziński, Warszawa 2005, s. 12–36; 
T. Klementewicz, Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2010, 
s. 57–64; B. Kaczmarek, Wprowadzenie, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki, Warszawa 
2001, s. 9–12; M. Karwat, Syndromatyczny charakter przedmiotu nauki o polityce, [w:] K.A. 
Wojtaszczyk, A. Mirska (red.), Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, Warszawa 
2009, s. 175–188; B. Krauz-Mozer, Metodologia politologii w perspektywie pluralistycznej, 
[w:] ibidem, s. 149–164; B. Krauz-Mozer, Politologia z punktu widzenia metodologii sensu 
largo, [w:] A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik (red.), Teoretyczne 
i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, Lublin 2009, s. 13; B. Krauz-
-Mozer, Wzorce „naukowości” politologii, „Studia Nauk Politycznych” 2004, nr 1, s. 31–32; 
E. Ponczek, O możliwości multidyscyplinarnej eksplantacji w badaniach politologicznych w Polsce, 
[w:] A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik (red.), op. cit., s. 68–71; G. Stoker, 
D. Marsh, Wprowadzenie, [w:] D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, 
przeł. J. Tegnerowicz, Kraków 2006, s. 3–6; G. Ulicka, Politologia a interdyscyplinarność 
badań w naukach społecznych, [w:] K.A. Wojtaszczyk, A. Mirska (red.), op. cit., s. 189–200; 
A. Waśkiewicz, Interpretacja teorii politycznej, Warszawa 1998, s. 174–175. Można dodać, że 
literatura anglosaska jest znacznie bogatsza w przykłady tego stanowiska. 



220 Paweł Ścigaj

zarania, wywołując liczne spory – od samego początku refl eksja nad polityką 
była prowadzona z różnych punktów widzenia i w rozmaity sposób. Powszech-
nie dziś diagnozowana złożoność dyscypliny nie jest niczym nowym – wydaje 
się, że nowa jest powszechna zgoda w tym względzie, zaś szeregi zwolenników 
przekonania o możliwości zbudowania dyscypliny o jasno określonych i nieprze-
puszczalnych granicach stale się kurczą. 

Zdaje się, że nauki o polityce przeżyły już przynajmniej kilka okresów, w któ-
rych roszczenie pluralizmu było istotnym elementem debat metodologiczno-
-przedmiotowych. Bodaj po raz pierwszy – zwłaszcza gdy idzie o współczesne 
nauki o polityce – pojawiło się ono z wielką siłą na początku XX wieku, kiedy 
to w amerykańskiej literaturze na stałe zagościły poglądy kwestionujące moni-
styczną ideę państwa, widząc je jako złożoną organizację społeczną, w której 
współdziała wielu aktorów społecznych, posiadających różne potrzeby, intere-
sy i strategie funkcjonowania2. Tak pojmowane państwo przestało być wyłącz-
nym przedmiotem badań tradycyjnych perspektyw instytucjonalnych, szeroko 
korzystających z aparatu prawniczego i historycznego3. Pojawienie się każdego 
kolejnego podejścia w naukach o polityce na nowo otwierało pytanie o ich plura-
listyczny charakter. Więcej jeszcze – swego rodzaju „antypluralizm”, który można 
roboczo określić jako przekonanie o możliwości pełnej dominacji jednego po-
dejścia badawczego i jego wyższości nad innymi, w postaci generowania twier-
dzeń pewniejszych i prawdziwszych, rodził się nierzadko nie tylko z potrzeby 
poszukiwania twardych fundamentów naukowego poznania, ale także – jak się 
zdaje – z potrzeby uzasadnienia organizacyjnych zmian w naukach o polityce. 
Potrzeba legitymizacji poszczególnych podejść i pragnienie odnalezienia solid-
nych podstaw refl eksji nad polityką sprawiały, że często upatrywano jedności 
tam, gdzie jej nie było4. Wraz z wyczerpywaniem się obietnic poszczególnych 
podejść żądanie dopuszczenia innych do obiegu ofi cjalnej nauki rosło, wspiera-
jąc roszczenie pluralizmu w politologii5. 

2  J.S. Dryzek, Revolutions without Enemies: Key Transformations in Political Science, „Th e 
American Political Science Review” 2006, no. 100 (4), s. 488–489; T.I. Lowi, E.J. Harpham, 
Political Th eory and Public Policy. Marx, Weber, and a Republican Th eory of the States, 
[w:] K.R. Monroe (red.), Contemporary Empirical Political Th eory, Berkeley–Los Angeles–
London 1997, s. 252.

3  V. Lowndes, Instytucjonalizm, [w:] D. Marsh, G. Stoker (red.), op. cit., s. 91.
4  R. Adock, M. Brevir, Th e History of Political Science, „Political Studies Review” 2005, 

no. 3, s. 3; J.G. Gunnell, Political Th eory: Tradition and Interpretation, Cambridge 1979, 
s. 66–90. 

5  Na rzecz stanowiska pluralistycznego w nauce o polityce przemawia także historia 
refl eksji nad polityką obfi tująca w rozmaite koncepcje, u których podłoża leżą różne wizje 
naukowości. Jeśli chcemy, aby historia taka była pełna, to powinna być ona pisana nie 
„w ramach”, ale „pomimo” różnych podejść badawczych – musi odnajdywać korzenie nauk 
o polityce w różnych źródłach, koncepcjach, pismach wielu „ojców założycieli”. Stanowisko 
takie można odnaleźć np. w: G.A. Almond, Political Science: Th e History of the Discipline, 
[w:] R.E. Goodin, H.-D. Klingemann, A New Handbook of Political Science, Oxford 1996, 
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Odwołanie do historii i organizacji poszczególnych „szkół”, koncepcji, idei, 
tradycji badawczych to nie jedyny sposób określania granic dyscypliny. Dużo 
ważniejsze wydają się toczone z różną intensywnością od wielu dziesięcioleci 
spory na temat możliwości wskazania przedmiotu badania nauk o polityce oraz 
właściwej tej dyscyplinie metody naukowej. Współcześnie dyskusje te wszakże 
wygasają i to nie dlatego, że kwestie te przestały być ważne. Więcej racji jest w prze-
konaniu, że przestały one być sporne. Coraz częściej współcześnie stwierdzane 
„wymykanie się” przedmiotu badania, jego nieokreśloność i wielopostaciowość, 
zmienność i historyczność sprawiły, że wielu politologów porzuciło nadzieję na 
dokładne wskazanie, gdzie nauka o polityce się zaczyna, a gdzie kończy. Traf-
nie powiada o tym Barbara Krauz-Mozer: „Wielość i różnorodność problemów 
związanych z uprawianiem nauk społecznych, a zwłaszcza politologii, w której 
problematyka metodologiczna nie została w sposób wyczerpujący poddana dys-
kusji – skłania do uznania, iż nadzieja, że uda się skonstruować właściwy tylko 
badaniom politologicznym zestaw procedur i narzędzi, a gromadzona w ramach 
dyscypliny wiedza będzie w całości kwalifi kowana naukowo – jest złudna. Uza-
sadnia to niewyobrażalnie wysoki poziom złożoności rzeczywistości społeczno-
-politycznej, obejmującej przecież zachowania i wypowiedzi, stany świadomo-
ści, wytwory i idee, współczesne i przeszłe; mającej swój wymiar diachroniczny 
i synchroniczny, jednostkowy i zarazem grupowy”6. Krótko: ani metody, ani 
przedmiotu nauk o polityce nie sposób jednoznacznie wskazać7. Zamiast tego 
lepiej pytać o różne odsłony polityki – jej wielorakie postacie, odmiany, oblicza. 
W konsekwencji podkreśla się syndromatyczność przedmiotu badania, kładąc 
nacisk na jego niejednorodność i niepowtarzalność8. Znajduje to również wyraz 
w myśleniu o polityce przez pryzmat metafor i paradoksów9. 

Wydaje się, że trzy przekonania są podstawą współczesnego pluralizmu. Po 
pierwsze, naukowa refl eksja nad polityką od wielu już lat rozwija się w różnych 
kierunkach i za sprawą rozmaitych podejść badawczych. Po drugie, wskazanie 
politologicznej metody nie jest ani możliwe, ani potrzebne. Po trzecie, przedmiot 
badania politologii nie ma wyraźnie zarysowanych granic, jest zmienny w czasie 
i uwarunkowany historycznie. Świadomość tych kwestii doprowadziła nie tylko 
do akceptacji pluralizmu jako punktu wyjścia w naukowym badaniu polityki, 

s. 50–96; J. Farr, J.S. Dryzek, S.T. Leonard (red.), Political Science in History. Research Programs 
and Political Traditions, Cambridge 1995. 

6  B. Krauz-Mozer, Metodologia politologii w perspektywie pluralistycznej..., op. cit., 
s. 154–155. 

7  Zob. np. T. Klementewicz, Teoria polityki w praktyce badawczej, „Studia Politologiczne” 
2004, nr 8, s. 236; J. Woleński, Spór o status metodologiczny nauki o polityce, [w:] K. Opałek 
(red.), Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, Warszawa 1975, s. 32–57; 
V. van Dyke, Th e Optimum Scope of Political Science, [w:] J.C. Charlesworth (red.), A Design 
for Political Science: Scope, Objectives and Methods, New York 1996, s. 1.

8  M. Karwat, op. cit., s. 175–188.
9  Zob. np. B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki, t. II, Warszawa 2003; B. Kaczmarek 

(red.), Metafory polityki, t. III, Warszawa 2005; M. Karwat (red.), Paradoksy polityki, Warszawa 
2007. 
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ale także do zakończenia – jak powiada Gabriel A. Almond – metodologicznych 
wojen toczonych między zwolennikami poszczególnych podejść badawczych10. 

Próbując przybliżyć ideę pluralizmu, warto się przyjrzeć jej krewniaczce – in-
terdyscyplinarności. Grażyna Ulicka twierdzi, że posiada ona przynajmniej trzy 
znaczenia. Możemy mówić o interdyscyplinarności w sensie: (a) przedmioto-
wym, gdy więcej niż jedna dyscyplina rości sobie pretensje do badania zjawiska; 
(b) instrumentalnym, gdy używa się koncepcji wypracowanych na gruncie innych 
nauk, aby wyjaśniać zjawiska oraz (c) integracyjnym, gdy dążymy do ujednolice-
nia wiedzy wielu dyscyplin, tworząc często nową lub gdy łączenie to dotyczy wy-
branego problemu11. Wydaje się, że wzorcowym przypadkiem zastosowania idei 
interdyscyplinarności w politologii było podejście behawioralne, w którym wy-
raźnie wskazywano na konieczność sięgania do dorobku socjologii i psychologii 
w badaniach nad polityką – do łączenia wysiłków tych dyscyplin w wyjaśnianiu 
zjawisk politycznych12. Jednakże, o czym warto pamiętać, behawioralistów nie 
łączyło zbyt wiele – nie było to podejście o określonym polu problemowym, ter-
minologii, metodach i narzędziach. Poza kilkoma ogólnymi wytycznymi doty-
czącymi koncentrowana się na zachowaniach politycznych, tym, co prawdziwie 
konsolidowało wewnętrznie bardzo złożone środowisko behawioralistów, były 
idee neopozytywistyczne i przekonanie o konieczności koncentracji na tym, co 
obserwowalne i mierzalne13. Fundamenty behawioralizmu były więc ontologicz-
ne i epistemologiczne, a nie przedmiotowe. W konsekwencji wraz z zakwestiono-
waniem owych założeń rozpoczęła się era pluralizmu w naukach o polityce, gdzie 
obok przekonania o konieczności współpracy z innymi dyscyplinami dostrzega 
się także współistnienie w politologii rozmaitych ujęć o różnych założeniach on-
tologicznych, epistemologicznych i metodologicznych14. 

Wydaje się, że pluralizm w naukach o polityce pojawia się na dwóch pozio-
mach15. Po pierwsze, gdy myślimy o potrzebie uwzględniania rozmaitych ujęć 
badawczych, metod i technik. Mamy wówczas do czynienia z normatywnym 
aspektem pluralizmu, zgodnie z którym rozstrzygnięcie dotyczące tego, któ-

10  G.A. Almond, op. cit., s. 89; zob. także: J. Buttolph-Johnson, H.T. Reynolds, J.D. Mycoff , 
Metody badawcze w naukach politycznych, przeł. A. Kloskowska-Dudzińska,Warszawa 2010, 
s. 66–68. 

11  G. Ulicka, op. cit., s. 190. 
12  K. von Beyme, op. cit., s. 100.
13  R.A. Dahl, Th e Behavioral Approach in Political Science. Epitaph for a Monument to 

a Successful Protest, „Th e American Political Science Review” 1961, no. 55 (4), s. 766–768.
14  Warto pamiętać, że pluralizacja nauk o polityce, wywołana krytyką behawioralizmu, 

spowodowała także szereg negatywnych konsekwencji, głównie w postaci erozji kryteriów 
metody naukowej i rozluźnienia warunków stawianych badaniom. John G. Gunnell 
powiada nawet, że taka pluralizacja oznaczała swego rodzaju „bałkanizację” nauk o polityce; 
J.G. Gunnell, Paradoxos Th eoretikos, [w:] K.R. Monroe (red.), op. cit., s. 63.

15  Szersze omówienie różnych wymiarów pluralizmu w naukach o polityce znaleźć można 
w: B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj, Sklep z podróbkami? Podejścia badawcze i metodologie w nauce 
o polityce, [w:] B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj (red.), Podejścia badawcze i metodologie w nauce 
o polityce, s. 16.20. 
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re ujęcie jest odpowiednie dla wartościowych poznawczo badań nad polityką, 
nie jest możliwe. Więcej jeszcze – przekonanie o możliwości narzucenia innym 
jednego określonego ujęcia jest dyktatorskie i irracjonalne. Ostatecznie plura-
lizm w ujęciu normatywnym zakłada interdyscyplinarność jako konieczność 
współpracy z innymi dyscyplinami w poszukiwaniu najlepszych wyjaśnień zja-
wisk politycznych16. Po drugie, gdy biorąc za punkt wyjścia pluralizm norma-
tywny, uznamy, iż warunkiem niezbędnym do rozwoju badania naukowego jest 
znajomość języków rozmaitych ujęć oraz metod i technik w nich rozwijanych. 
Taki pragmatyczny pluralizm przekłada się na współwystępowanie rozmaitych 
perspektyw teoretycznych oraz wydaje się podstawową zasadą współczesnej 
metodologii nauk o polityce17. Nie nakazuje tylko wykorzystywania rozmaitych 
narzędzi, ale także nie dokonuje ich hierarchizacji, pozostawiając ocenę ich przy-
datności sprawą otwartą – zależną od problemu badawczego, odpowiedniego 
ujęcia i kontekstu zastosowania. 

Idee interdyscyplinarności i pluralizmu w naukach o polityce umożliwiają 
współobecność we współczesnych naukach o polityce wielu różnych ujęć ba-
dawczych, o czym wielokrotnie już była mowa. Jak powiada Tadeusz Klemen-
tewicz: „w politologii zbudowały przyczółki wszystkie podstawowe orientacje 
teoretyczno-metodologiczne współczesnej humanistyki. Są one powiązane 
z kierunkami fi lozofi cznymi, w większości dziewiętnastowiecznej proweniencji. 
Szeroką pluralistyczną panoramę współczesnej nauki o polityce tworzą: orien-
tacje nawiązujące do logicznego empiryzmu (podejście behawioralne), podej-
ście instytucjonalne i historyczne nawiązujące do marksizmu, szkoły krytycznej 
i strukturalnego funkcjonalizmu oraz podejścia nawiązujące bezpośrednio do 
hermeneutyki, fenomenologii, psychoanalizy, a także kierunek naturalistyczny 
– biopolityka. Najpopularniejszy jest jednak „paradygmat” potocznego doświad-
czenia politycznego”18. 

Nie ma potrzeby tych wszystkich ujęć tu wymieniać ani opisywać – w pol-
skiej literaturze takie omówienia są obecne19. Co prawda poszczególne pozycje 
różnią się liczbą wymienianych ujęć, kryteriami ich wyróżniania, zakresem opisu 
czy głębią refl eksji (niektóre koncentrują się na problemach przedmiotowych, 
inne znów na metodologicznych, a nawet ontologicznych), ale niezmienna po-
zostaje idea pluralizmu, która leży u podstaw postrzegania nauk o polityce jako 
miejsca, w którym współistnieją i ścierają się rozmaite podejścia badawcze, a te 
– dodajmy – często bazują na różnych założeniach. W konsekwencji tak ujęty 

16  B. Krauz-Mozer, Metodologia politologii w perspektywie pluralistycznej..., op. cit., s. 159. 
17  M.T. Gibbons, Political Science, Disciplinary History, and Th eoretical Pluralism: a Respon-

se to Almond and Eckstein, „PS: Political Science and Politics” 1990, no. 23 (1), s. 44–46; 
J.M. Steff ensmeier, H.E. Brady, D. Collier, Political Science Methodology, [w:] J.M. Steff ensmeier, 
H.E. Brady, D. Collier (red.), Th e Oxford Handbook of Political Methodology, Oxford 2008, 
s. 29. 

18  T. Klementewicz, Politolog w labiryncie paradygmatów – pułapki eklektyzmu, [w:] 
B. Krauz-Mozer,  P. Ścigaj (red.), op. cit., s. 34.

19  Zob. np. K. von Beyme, op. cit.; D. Marsh, G. Stoker (red.), op. cit.
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pluralizm oznacza konieczność pomieszczenia w politologii różnych optyk onto-
logicznych i epistemologicznych20, a to rodzi wyzwanie o wielkiej doniosłości dla 
dalszego rozwoju nauk o polityce. Związane jest ono z problemem znalezienia 
płaszczyzny, na której możliwa jest swego rodzaju dyskusja pomiędzy przedsta-
wicielami poszczególnych podejść. Pluralizm bowiem – pojmowany radykalnie 
– może prowadzić do anarchizmu metodologicznego, wprowadzając do badań 
naukowych podejścia zgoła nienaukowe. Mając to na względzie, Barbara Krauz-
-Mozer zaleca stosowanie strategii rozumiejącej jako podstawy dla koegzystencji 
odmiennych perspektyw21. 

Powyższe rozważania, mające na celu przypomnienie podstawowych ram 
współczesnej debaty w naukach o polityce dotyczącej zróżnicowania podejść 
i metod badawczych, skłaniają do wniosku, że dyscyplina nie tylko przeobraża 
się nieustannie, ale także pojawiają się w niej coraz to nowe ujęcia. Jednym z naj-
bardziej obiecujących dzisiaj wydaje się ujęcie ewolucyjne, które od kilkunastu 
lat z wielką intensywnością zyskuje nowych zwolenników i kolejne przyczółki 
w naukach społecznych. Dziś chyba żadna z dyscyplin z tego obszaru nie jest 
wolna od wpływów „nowego” ewolucjonizmu22. Nie inaczej jest w naukach o po-
lityce. Nowy ewolucjonizm zdaje się jednym z najciekawszych i coraz częściej 
dyskutowanych ujęć pozwalających wytwarzać wyjaśnienia zjawisk politycz-
nych. Niniejszy artykuł jest poświęcony właśnie założeniom, twierdzeniom oraz 
głównym obszarom badania nowego ewolucjonizmu w naukach o polityce. 

Od „starego” do „nowego” ewolucjonizmu w naukach
społecznych

Pisanie o korzeniach i rozwoju myśli ewolucjonistycznej w naukach społecznych 
jest zadaniem wyjątkowo trudnym, albowiem objęcie bogactwa refl eksji tego 
rodzaju wydaje się wręcz niewykonalne. Wystarczy przecież wymienić wybrane 
postacie, dla których kategoria „ewolucji” była istotnym pojęciem teoretycznym, 
aby zobaczyć bezkres tego pola badawczego. Ewolucjonizm jest podejściem zało-
życielskim socjologii. August Comte pisał o fazach rozwoju społeczeństw i ukie-

20  D. della Porta, M. Keating, How Many Approaches in the Social Science? An Epistemological 
Introduction, [w:] D. della Porta, M. Keating (red.), Approaches and Methodologies in the Social 
Science. A Pluralistic Perspective, Cambridge 2008, s. 21.

21  B. Krauz-Mozer, Metodologia politologii w perspektywie pluralistycznej..., op. cit., 
s. 161–162.

22  Jak powiada James Druckman, najdłużej opierali się socjolodzy, ale i ten bastion upadł 
w 2008 roku wraz z opublikowaniem numeru „American Journal of Sociology”, poświęconego 
relacjom między genetyką a strukturami społecznymi; J. Druckman, Foreword, [w:] P.K. 
Hatemi, R. McDermott (red.), Man Is by Nature a Political Animal. Evolution, Biology and 
Politics, Chicago 2011, s. ix.
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runkowanych przeobrażeniach, zaś jego myśl dalej krytycznie podchwytywano23. 
O ewolucji – rozmaicie pojmowanej – wypowiadali się również Herbert Spencer, 
Emil Durkheim, William G. Sumner, Max Weber, Konrad Lorenz, Edward B. 
Taylor i wielu innych gigantów socjologii, psychologii i antropologii kulturowej24. 

Trzeba jednak mocno podkreślić, że pojęcie ewolucji nie jest w naukach 
humanistycznych i społecznych rozumiane jednolicie, i to już począwszy od 
wieku XIX. Wynika to, jak się zdaje, z kilku powodów. Pojęcie to jest odnoszo-
ne do różnych obiektów – przedmiotem ewolucji bywają różne rzeczy, procesy, 
zjawiska. George Modelski przypomina, że gdy mówimy o ewolucji, pojawiają 
się przynajmniej cztery odniesienia przedmiotowe tego terminu: fi zyczne, biolo-
giczne, społeczne i kulturowe. Różnią się one okresem trwania oraz zjawiskami, 
do których się odnoszą. Ewolucja fi zyczna, trwająca od miliardów lat, dotyka 
obiektów nieożywionych, ewolucja biologiczna od setek milionów lat przekształ-
ca obiekty ożywione, ewolucja społeczna kształtuje spektrum ludzkich zachowań 
od około miliona lat, zaś ewolucja kulturowa – od tysięcy lat – kształtuje normy, 
wartości, artefakty, sztukę, naukę, wierzenia itp.25 

Zastosowanie terminu „ewolucja” do zjawisk tak odmiennych jak przedmio-
ty nieożywione, ożywione i symboliczne sprawia, że samo pojęcie zaczyna być 
w naukach społecznych używane w dwóch zasadniczych kontekstach. W socjo-
logii, na przykład, szybko stało się synonimem ukierunkowanej zmiany, rozwoju, 
postępu, i to właśnie w tym szerokim sensie zostało upowszechnione w naukach 
społecznych w XIX i XX wieku, jako jedna z kilku teorii zmiany społecznej26. Nie 
powinno to zaskakiwać. Przecież postęp, pojmowany jako realizacja pewnego 
ideału i ciągłe dążenie do lepszego społeczeństwa, był wielkim marzeniem oświe-
ceniowych fi lozofów27. To wówczas była rozwijana „idea postępu” zawierająca się 
w przekonaniu, że „[…] możliwa jest jakaś radykalna, fundamentalna, choć być 
może stopniowo zachodząca zmiana sytuacji człowieka w świecie”28. Oczywiście 
jej korzenie były głębsze, sięgające przynajmniej fi lozofi i św. Augustyna, niemniej 
to w Oświeceniu właśnie uwierzono w celowy i pozytywny kierunek rozwoju 
ludzkości. Teorie odnoszące się do ewolucji koncepcje te podchwyciły i rozwinę-
ły, nadając im bardziej realny kształt, gdzie poszukiwania uniwersalnych zasad 
rozwoju zbiegły się z historią społeczeństw i cywilizacji29. W naukach społecz-

23  P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005, s. 105–110. 
24  Na ten temat zob. np.: P. Chmielewski, Kultura i ewolucja, Warszawa 1988, s. 17–231.
25  G. Modelski, Evolutionary Paradigm for Global Politics, „International Studies Quar-

terly” 1996, vol. 40, no. 3, s. 323. 
26  J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 2002, s. 280;  P. Sztomp-

ka, Socjologia zmian..., op. cit., s. 130–173; P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, 
Kraków 2002, s. 363. 

27  B. Russell, Dzieje fi lozofi i Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną 
od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, przeł. T. Baszniak, A. Lipszyc, M. Szczubiałka, 
Warszawa 2000, s. 821; P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, op. cit., s. 364. 

28  Z. Krasnodębski, Upadek idei postępu, Warszawa 1991, s. 7. 
29  J. Szacki, op. cit., 282; J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, przeł. G. Woroniecka, 

Warszawa 2004, s. 91. 
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nych są obecni ewolucjoniści rozwijający teoretyczne perspektywy wytworzone 
na gruncie biologii lub korzystający z nich, którzy poszukują uwarunkowań życia 
społecznego w wyposażeniu genetycznym, adaptacjach i produktach ubocznych 
ewolucji. Jednocześnie popularność obu sposobów pojmowania ewolucji przy-
pada na inne czasy – ten pierwszy właściwy był „ojcom założycielom” socjologii, 
odżywając w drugiej połowie XX wieku w nowych wielkich syntezach. Ten drugi 
pojawił się początkowo w wieku XIX i XX jako postulat polityczny, by powrócić 
na wielką skalę w teoriach naukowych pod koniec XX wieku30.

Z punktu widzenia teorii biologicznych użycie kategorii „ewolucja” w odnie-
sieniu do rozwoju społeczeństw ma charakter metaforyczny i poza niektórymi 
ideami nie ma wiele wspólnego z biologiczną teorią ewolucji rozwijaną od cza-
sów Jeana Pierre’a de Lamarcka, Alfreda R. Wallace’a i Karola Darwina. Dzieło 
tego ostatniego jest dziś – rzecz jasna – kluczowe dla teorii ewolucji. To jemu 
zawdzięczamy odkrycie i opisanie głównych mechanizmów ewolucji – zwłaszcza 
doboru naturalnego i dziedziczenia – choć co do szczegółowego charakteru jego 
koncepcji nie ma zgody31. Wydaje się, że ma rację Antoni Hoff man, powiadając, 
iż teoria ewolucji na gruncie biologii pozostaje przedmiotem ostrych sporów od 
wielu dziesięcioleci, co niektórych uczestników owych dyskusji skłania do wnio-
sku, że nikt już chyba do końca nie wie, jakie są dokładne tezy teorii ewolucji32. 
Można jednak uznać, że syntetyczna teoria ewolucji powstała wskutek uzupeł-
nienia tez Darwina odkryciami genetyki, wspiera się więc na dwóch podstawo-
wych twierdzeniach: „ewolucja zachodzi w sposób stopniowy w wyniku kumu-
lacji niewielkich zmian w długim czasie” oraz „zmiany te są skutkiem działania 
doboru naturalnego, a zróżnicowany sukces rozrodczy jest efektem dziedzicze-
nia korzystnych cech”33.

Wydaje się, że z punktu widzenia teorii doboru naturalnego ewolucja spo-
łeczna to raczej metafora – nawiązanie co najwyżej, które nie bierze poważnie 
materialnych podstaw zmian organizmów34. Brak spójnej teorii wyjściowej od-
różnia zdecydowanie zainteresowanie ewolucją w socjologii i biologii. Więcej 
jeszcze – to w socjologii kategoria „ewolucja” pojawia się wcześniej, podobnie 
jak wiele konceptów, które będą później – intencjonalnie lub nie – rozwijane 
w biologicznych teoriach ewolucji35. Można więc powiedzieć, że w XIX wieku 
socjolodzy i biolodzy wspierali się nawzajem w odkrywaniu prawideł ewolucji – 
biologicznej lub społecznej. Konsekwencje tej kolaboracji nie okazały się jednak 

30  J.H. Turner, J.E. Stets, Socjologia emocji, przeł. M. Buholc, Warszawa 2009, s. 285. 
31  K. Jodkowski, Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Podstawowe pojęcia i poglądy, 

Warszawa 2007, s. 25–33; A. Łukasik, Ewolucyjna teoria umysłu, Rzeszów 2007, s. 14–17. 
32  A. Hoff man, Wokół ewolucji, Warszawa 1997, s. 174. 
33  T. Szlendak, T. Kozłowski, Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psy-

chologii ewolucyjnej, Warszawa 2008, s. 35; zob. także: K. Łastawski, Rozwój teorii ewolucji. 
Studium metodologiczne, Poznań 1997, s. 56–66; A. Łukasik, op. cit., s. 46–58.

34  P. Sztompka, Socjologia zmian..., op. cit., s. 103.
35  P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, op. cit., s. 364.
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pożądane z perspektywy społeczeństw dwudziestowiecznych, do czego jeszcze 
powrócę.

Szukając cech wspólnych rozmaitych twierdzeń ewolucjonizmu socjologicz-
nego przełomu XIX i XX wieku, Piotr Sztompka wskazuje na: determinizm – 
kolejne etapy rozwoju są konsekwencją wcześniejszych; fatalizm – rozwój jest 
nieuchronny; fi nalizm – rozwój ma swój kres, do którego zmierza; progresywizm 
– każdy kolejny etap rozwoju jest lepszy niż poprzedni; uniformizm – rozwój 
dotyka społeczeństwa jako całości, a nie poszczególnych grup lub jednostek; 
jednoliniowość – rozwój zawsze przechodzi przez te same etapy i szczeble36. 
Powyższe cechy pozwalają jasno odróżnić ewolucjonizm w socjologii od teorii 
biologicznych. Te ostatnie badają stadia rozwojowe gatunku pojmowanego jako 
zbiór osobników, a nie jednolitego bytu – społeczeństwa. Ewolucja jest probabili-
styczna, a więc mówi co najwyżej o prawdopodobieństwie pojawienia się zmiany 
na poziomie osobniczym, a nie o jej konieczności. Jej główne przyczyny są egzo-
genne, a nie endogenne, nie ma określonego kierunku i nie musi prowadzić do 
pozytywnych konsekwencji37. 

Nie tylko socjologowie korzystali z koncepcji ewolucjonistycznej. Ważnym 
głosem – nieomal proroczym z dzisiejszej perspektywy – było stanowisko Th or-
steina B. Veblena, który w ostatnich latach XIX wieku zadał słynne pytanie „Dla-
czego ekonomia nie jest nauką ewolucyjną?”. Krytykując nieadekwatny model 
homo economicus kierującego się zasadą maksymalizacji zysków i przyjemno-
ści, postulował wzięcie pod uwagę w znacząco większym stopniu innych mo-
tywacji, sytuacji społecznej, wyuczonych nawyków, przekazanych wartości38. 
Kwestionując bezzasadne – jego zdaniem – założenia leżące u podstaw analizy 
procesów ekonomicznych, takie jak „niewidzialna ręka rynku”, przyjęte jeszcze 
w XVIII wieku i niezrewidowane w czasach późniejszych pomimo gwałtownych 
przeobrażeń świata społecznego i ekonomicznego, Veblen postuluje, iż ekono-
mia powinna się oprzeć na wizji świata ulegającego przemianom, niestabilnego, 
dynamicznego. Użytecznym narzędziem miała być teoria ewolucyjna, która po-
zwalała dostrzec zmiany, procesy przekształceń, a jednocześnie brać pod uwagę 
czynniki dodatkowe, nieprzewidziane przez klasyków ekonomii39. 

Warto pamiętać, że ewolucjonizm dziewiętnastowieczny sam w sobie, jako 
podejście naukowe, rzadko formułował recepty polityczne. W jego ocenie należy 
brać pod uwagę metaforyczne użycie pojęć „ewolucja” i „organizm” (społeczny), 
które nawiązując do nauk przyrodniczych, nie posiadały jednak identycznego 

36  P. Sztompka, Socjologia zmian..., op. cit., 2005, s. 110–111; P. Sztompka, Socjologia. 
Analiza społeczeństwa, op. cit., s. 365. Nieco inaczej kwestie te widzą Jerzy Szacki i Piotr 
Chmielewski, jednak nie są to odstępstwa znaczące: J. Szacki, op. cit., s. 283–287; P. Chmie-
lewski, op. cit., 1998, s. 21–23.

37  P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, op. cit., s. 366. 
38  T. Veblen, Why Is Economics Not an Evolutionary Science?, „Cambridge Journal of 

Economics” 1998, no. 22, s. 403–414.
39  H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, przeł. A. Szeworski, Warszawa 

1998, s. 478–482. 
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znaczenia. Trudno więc obarczać Herberta Spencera i innych wielkich badaczy, 
którzy szeroko korzystali z biologicznych inspiracji, winą za polityczne konse-
kwencje ich myśli40. To inwencja polityków i aktywistów społecznych wydaje się 
głównym powodem rozprzestrzeniania się idei ewolucjonistycznych w formie, 
która doprowadziła do pojawienia się wielkich dramatów XX wieku – rasizmu 
i eugeniki. Co prawda w wielu pismach ewolucjonistów pojawiały się odniesienia 
do wyższości lub niższości poszczególnych grup czy różnic rozwojowych między 
nimi, niemniej nie oznaczało to – a przynajmniej w wielu przypadkach tak było 
– przyzwolenia dla polityki dyskryminacyjnej, a nawet eksternistycznej41. Osta-
tecznie przecież klasyczny ewolucjonizm w naukach społecznych, jak powiada 
Piotr Chmielewski, przyjmował za punkt wyjścia spójną wizję człowieka, a tym 
samym sprzeciwiał się tezom wyrażanym w poglądach rasistowskich42. 

Wydaje się, że w XIX i XX wieku projekty rasistowskie i eugeniczne pełniły 
szczególne funkcje społeczne, co – rzecz jasna – nie stanowi dla nich żadnego 
uzasadnienia. W tym względzie ma rację Marcin Zaremba Bielawski, gdy po-
wiada, że „eugenika była lustrem, które lekarz podstawiał społeczeństwu, a które 
pod postacią diagnoz medycznych odbijało fobie epoki”43. Polityczne wykorzy-
stanie teorii ewolucyjnych i bezpieczeństwo, jakie odnajdywano w jasno sprecy-
zowanych zasadach społecznego doboru na podstawie kryteriów genetycznych, 
było swego rodzaju remedium na bolączki społeczeństw zmęczonych gruntowną 
i często gwałtowną modernizacją, podkopującą bezpieczeństwo indywidualne 
i wspólnotowe. W blasku naukowego postępu, w którym bodaj najważniejsza 
była teoria ewolucji wraz z jej empirycznymi świadectwami i uzasadnieniem, do-
konywano więc rzeczy niegodziwych nie dlatego, że towarzyszyły im złe intencje, 
ale dlatego, że wierzono, iż w ten sposób postępuje się w sposób humanitarny 
i miłosierny, jak powiada Zaremba Bielawski44. Ostatecznie przecież „nie steryli-
zowano kobiet w społeczeństwach konserwatywnych i gospodarczo zacofanych. 
Do sterylizacji uciekały się państwa zamożne, których elity, przesiąknięte ideała-
mi oświecenia, odwoływały się do autorytetu nauki”45. 

Warto również pamiętać, że socjologia ewolucyjna i darwinizm społeczny, 
opierający się często na intuicjach i nieusystematyzowanych obserwacjach, ope-
rowały wiedzą atrakcyjną, bo pozwalającą dociekać przyczyn zjawisk i widzieć 
sens w zmianie społecznej, lecz nieugruntowaną w świadectwach empirycznych, 
co znacząco obniżało ich naukowy status46. Krach polityki opartej na interpre-

40  Warto w tym względzie wspomnieć choćby poglądy Herberta Spencera, który rozwi-
jając koncepcję społeczeństwa jako organizmu, był świadom i wielokrotnie podkreślał meta-
foryczny charakter określenia „organizm” w stosunku do społeczeństwa oraz wskazywał na 
wyraźne różnice między organizmami biologicznymi i organizmami społecznymi; J. Szacki,  
op. cit., s. 295; J.H. Turner, op. cit., s. 11–12. 

41  J. Szacki, op. cit., s. 313.
42  P. Chmielewski, op. cit., s. 230. 
43  M. Zaremba Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, Wołowiec 2011, s. 156. 
44  Ibidem, s. 288. 
45  Ibidem. 
46  K.R. Popper, Nędza historycyzmu, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa 1999, s. 52–56.
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tacjach teorii ewolucji przyniósł jej także wielką szkodę, kojarząc ją z gwałtem, 
przemocą, eksterminacją. Niemniej nie takie były intencje i teoretyczne doko-
nania socjologicznych ewolucjonistów XIX wieku, w nie takim także kontekście 
ewolucjonizm zaczął się pojawiać po raz kolejny w naukach społecznych. 

Ewolucjonizm w socjologii w XX wieku przybierał wiele twarzy. Nie ma 
w tym miejscu potrzeby, aby szczegółowo je omawiać, tym bardziej że w pol-
skiej literaturze takie prace istnieją. Dość powiedzieć – na razie skrótowo – że 
neoewolucjonizm socjologiczny porzucił przekonanie o ukierunkowanym cha-
rakterze ewolucji, jej postępowym kształcie, a także determinizmie. Zamiast tego 
stara się w bogatym materiale empirycznym odnaleźć regularności pozwalające 
dostrzec logikę zmian i ich nawarstwienie w toku ewolucji47. Stary ewolucjonizm 
w naukach społecznych odnosił się do poziomu makro, nowy do mikro – chętnie 
sięga po teorie biologiczne, by wyjaśniać strategie indywidualne, odżegnując się 
od wizji rozwoju społeczeństwa, postępu, przemiany epok itp. Szczególnie moc-
no widać to w teorii psychologii ewolucyjnej, która stanowi bodaj najważniejszy 
nurt współczesnego ewolucjonizmu. 

Psychologia ewolucyjna – założenia i cechy 

Warto rozpocząć od uwagi, że punktem wyjścia dla współczesnego podejścia 
ewolucyjnego jest przekonanie, iż ewolucja fi zyczna, biologiczna, społeczna 
i kulturowa są z sobą powiązane i nie dzieją się niezależnie od siebie48. W tym 
twierdzeniu, jak w lustrze, odbija się podstawowe założenie myślenia ewolu-
cyjnego w psychologii (a także szerzej: w naukach społecznych), a mianowicie 
integracyjne cele podejścia. Zdaniem Davida M. Bussa, ujęcie ewolucyjne ma 
szansę stać się płaszczyzną, na której rozproszone miniteorie psychologiczne – 
dobrze uzasadnione empirycznie, acz często nieprzekładające się na całościowe 
perspektywy wyjaśniające – mogą zostać zintegrowane. Ostatecznie przecież 
każda teoria psychologiczna zakłada istnienie różnego rodzaju mechanizmów 
psychicznych – ujęcie ewolucyjne zaś dostarcza wyjaśnienia dla ich pochodze-
nia i funkcji49. Nic więc dziwnego, że ekspansja ewolucjonizmu w psychologii 
w ostatnich latach jest imponująca. Psycholodzy ewolucyjni podjęli badania, 
między innymi, nad: atrakcyjnością fi zyczną, dojrzewaniem, empatią, inteligen-
cją, patologiami społecznymi, organizacjami społecznymi, językiem, konfl iktami 
rodzicielskimi, kulturą, postawami, motywacjami, normami społecznymi, obra-
zem siebie, podejmowaniem decyzji, różnicami indywidualnymi i osobowością, 
mechanizmami poznawczymi, przemocą, przywiązaniem, przywództwem, za-
chowaniami społecznymi, rasizmem, świadomością, umysłem czy wierzeniami 

47  P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, op. cit., s. 369–370. 
48  G. Modelski, op. cit., s. 323. 
49  D.M. Buss, Evolutionary Psychology: A New Paradigm for Psychological Science, „Psycho-

logical Inquiry” 1995, no. 6 (1), s. 1–2.
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religijnymi50. Zwrot ewolucyjny dokonuje się także w psychiatrii, gdzie hipotezy 
dotyczące biologicznych podstaw zaburzeń osobowości i chorób psychicznych 
coraz częściej są brane pod uwagę51. 

Według Davida M. Bussa nowy ewolucjonizm czerpie swoje źródła nie tylko 
z dzieła Karola Darwina, ale także z trzech ważnych odkryć psychologicznych 
XX wieku – psychoanalizy, teorii instynktów oraz behawioralizmu. Pierwsze 
dwa upowszechniły pojęcia popędów i instynktów, wskazując na pozaświadome 
uwarunkowania zachowania. Dopiero jednak rewizja behawioryzmu w postaci 
odkrycia, że zasady, takie jak zasada ekwipotencjonalności głosząca, że rodzaj 
bodźca nie ma znaczenia dla wywoływanej zmiany, oraz zasada styczności, zgod-
nie z którą najbardziej skuteczne są wzmocnienia dokonywane w bezpośredniej 
styczności, nie wytrzymują testów empirycznych i nie dają się potwierdzić, spra-
wiła, że zaczęto poszukiwać nowych wyjaśnień dla procesów uczenia się zwierząt 
i ludzi. Powrót idei wrodzonych cech, a dokładniej istnienia pewnych predyspo-
zycji do szybszego lub wolniejszego nabywania i wykształcania odpowiednich 
charakterystyk nastąpił właśnie w podejściu ewolucyjnym52. 

Psycholodzy ewolucyjni poszukują źródeł także w innych dziełach. Podkreś-
lają więc rolę syntetycznej teorii ewolucji czy rewolucji poznawczej53, a nawet 
sięgają wstecz do projektów eugenicznych, próbując zachować z myślenia Fran-
cisa Galtona elementy, które i dziś mogą pozostawać aktualne, jak na przykład 
dziedziczenie niektórych cech osobowościowych54. I choć ta ścieżka poszukiwań 
korzeni psychologii ewolucyjnej nie jest zbyt powszechna, zwłaszcza zważywszy 
na polityczny ciężar prac Galtona, to także i ona pojawia się niekiedy w pracach 
autorów rozwijających to podejście. 

Znaczącym punktem rozwoju myślenia ewolucyjnego było także ogłoszenie 
przez Edwarda O. Wilsona dzieła Socjobiologia, w którym zawarł idee w dużym 
stopniu zbieżne z omawianym podejściem, stosując choćby teorię dostosowania 

50  Przegląd badań psychologii ewolucyjnej zaprezentował np.: Ł. Budzicz, Znaczenie 
myślenia ewolucyjnego we współczesnej psychologii, „Nauka” 2012, nr 3, s. 96–100; por. także: 
L. Barrett, R. Dunbar (red.), Oxford Handbook of Evolutionary Psychology, Oxford 2007. 

51  Pierwsze nieśmiałe próby tego rodzaju są dość starej daty – sięgają końca lat 60. 
XX wieku, kiedy to John Pierce argumentował, że depresja psychotyczna i schizofrenia 
to ewolucyjnie ukształtowane mechanizmy adaptacyjne; P.R Adriaens, A. De Block, Th e 
Evolutionary Turn in Psychiatry. A Historical Overview, „History of Psychiatry” 2010, vol. 21, 
no. 2, s. 132. 

52  D.M. Buss, Psychologia ewolucyjna, przeł. M. Orski, Gdańsk 2001, s. 44–49.
53  Leda Cosmides i John Tobby widzą w psychologii ewolucyjnej drugą falę rewolucji 

poznawczej w psychologii, kładąc szczególny nacisk na jej wkład w wyjaśnienie budowy 
umysłu; L. Cosmides, J. Toby, Evolutionary Psychology: New Perspectives on Cognition and 
Motivation, „Annual Review of Psychology” 2013, no. 64, s. 201–205; S.J. Scher, F. Rauscher, 
Nature Read in Truth or Flaw. Locating Alternatives in Evolutionary Psychology, [w:] S.J. Scher, 
F. Rauscher (red.), Evolutionary Psychology: Alternative Approaches, Norwell-Dordrecht 2002, 
s. 2–5.

54  L. Workman, W. Reader, Evolutionary psychology. An Introduction, Cambridge 2004, 
s. 10. 
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łącznego oraz teorię inwestycji rodzicielskiej (o których będzie mowa w dalszej 
części)55. Niemniej Wilson okazał się deterministą genetycznym – zarzuca mu się 
także biologiczny redukcjonizm56, co znacząco osłabiło pozycję socjobiologii, i to 
zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. 

Szukając zasadniczych twierdzeń psychologii ewolucyjnej, warto rozpocząć 
od uwagi, że na poziomie najbardziej ogólnym przyjmuje ona, iż genotyp, a więc 
skład genowy organizmu, uwarunkowuje fenotyp, a więc ujawniane w środo-
wisku cechy organizmu, lecz go nie determinuje57. Co szczególnie ważne, cechy 
uwarunkowane genetycznie, a więc będące konsekwencją ewolucji, wykazują się 
pewnego rodzaju inercją, co oznacza, że niektóre z cech, powstałe w celu rozwią-
zania problemów adaptacyjnych naszych dalekich przodków, utrzymują się, po-
mimo tego że sam problem przestał istnieć lub zastąpiły go nowe58. Na przykład 
nasze spostrzeganie jest szczególnie czułe na zmieniające położenie zwierzęta, 
ale już nie samochody59. Mówiąc obrazowo, współczesny człowiek jest lepiej 
przystosowany do życia w małych grupach aniżeli w wielkich miastach, a tym 
samym świat naszego życia jest niekiedy bardzo daleki od świata, w którym żyli 
nasi przodkowie – mamy jednak wykształcone dzięki ich doświadczeniom me-
chanizmy adaptacyjne60. Zostało to ostatecznie sformułowane w postaci zasady 
sawanny, która głosi, że ludzki mózg ma kłopoty ze zrozumieniem i radzeniem 
sobie z sytuacjami, które nie miały miejsca w środowisku pierwotnym61. 

Nowy ewolucjonizm przyjmuje, że ewolucja jest konsekwencją relacji mię-
dzy ograniczeniami środowiska, relacjami jednostek oraz kodem genetycznym, 
kierując szczególną uwagę na rolę interakcji jednostek w procesach dostosowy-
wania do okoliczności i wpływu środowiskowego62. Z tego względu neoewolu-
cjonizm rzadko podejmuje się predykcji, albowiem zmiany, będące wypadkową 
powyższych, są często spontaniczne i nieprzewidywalne63. 

Według Davida M. Bussa nowy ewolucjonizm przyjmuje, że mechanizmy 
psychiczne są ukształtowane w toku ewolucji, co pozwala odrzucić fałszywe dy-

55  W.O. Wilson, Socjobiologia, przeł. M. Siemiński, Poznań 2000; D.M. Buss, Psychologia 
ewolucyjna..., op. cit., s. 39.

56  W.J. Ray, Evolutionary Psychology: Neuroscience Perspectives Concerning Human 
Behavior and Experience, Th ousand Oaks et al. 2013, s. 21. 

57  Ł. Budzicz, op. cit., s. 102.
58  P.K. Hatemi, R. McDermott, Evolution as a Th eory for Political Behavior, [w:] P.K. 

Hatemi, R. McDermott (red.), op. cit., s. 28.
59  L. Cosmides, J. Toby, op. cit., s. 206. 
60  Na ten temat zob. np: D. Morris, Naga małpa, przeł. T. Bielicki, J, Koniarek, J. Prokopiuk, 

Warszawa 1997; D. Morris, Ludzkie zoo, przeł. P. Pretkiel, Warszawa 2000. 
61  S. Kanazawa, Why Liberals and Atheists Are More Intelligent?, „Social Psychology 

Quarterly” 2010, vol. 73, no. 1, s. 34; S. Kanazawa, Th e Savanna Principle, „Managerial and 
Decision Economics” 2004, no. 25, s. 41–54. 

62  S.T. Fiske, Social Beings. A Core Motives Approach to Social Psychology, New York 2004, 
s. 33. 

63  M. Blyth, G.M. Hodgson, O. Lewis, S. Steimno, Introduction to the Special Issue on the 
Evolutions of Institutions, „Journal of Institutional Economics” 2011, no. 7 (3), s. 303. 
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chotomie, takie jak „natura–wychowanie”, „kulturowe–biologiczne”, „wrodzo-
ne–wyuczone”, i uznanie, że współwystępują one w ludzkim życiu – że jednostki 
uczą się swoich ról, ale możliwości i stopień owej nauki są uwarunkowane bio-
logicznie. Uznaje, że liczba mechanizmów psychicznych wytworzonych w toku 
ewolucji jest bardzo duża, zaś one same – zróżnicowane. Pomimo tego znaczna 
część mechanizmów adaptacyjnych ma pochodzenie społeczne i powstały one 
w odpowiedzi na problemy społeczne, co podkreśla wpływ kontekstu historycz-
nego, ontogenetycznego i sytuacyjnego na formowanie się mechanizmów psy-
chicznych w toku ewolucji. Co ważne, mechanizmy psychiczne są wspólne dla 
całego gatunku, pomimo pewnych różnic indywidualnych. Tak przedstawione 
zjawiska powinny być badane z perspektywy teorii ewolucji, ze szczególnym 
uwypukleniem teorii doboru naturalnego i teorii dostosowania łącznego, które 
są koncepcjami najlepiej wyjaśniającymi pochodzenie i zróżnicowanie mechani-
zmów psychologicznych64.

W innymi miejscu Buss wspomina o pięciu podstawowych twierdzeniach, 
które często są przeinaczane, co prowadzi do nieporozumień i błędnych sądów 
na temat podejścia. Są to, po pierwsze, przekonanie o uwarunkowaniu zachowa-
nia w miejsce przeświadczenia o determinizmie. Dziedziczenie cech, jak również 
ukształtowanych w toku ewolucji predyspozycji do pewnych zachowań nie ozna-
cza, iż będą one głównym czynnikiem regulującym funkcjonowanie jednostki. 
Stanowią one – obok nabytych w toku socjalizacji umiejętności, norm, wartości 
i wzorów postępowania – jeden z elementów wpływających na nasze działania. 
Warto powtórzyć, że one ich nie determinują, lecz stanowią jedno z ich uwarun-
kowań65. 

Po drugie, nieporozumienia dotyczące ewolucjonizmu często mają źródło 
w przekonaniu o nieomal bezwzględnej stabilności cech, tymczasem nowy ewo-
lucjonizm przyjmuje, że ukształtowane w toku ewolucji cechy podlegają dalszym 
zmianom, włącznie z tym, że mogą być przekształcone w toku socjalizacji i kul-
turalizacji66. Ważne więc, by pamiętać, że pomimo silnego wpływu biologicznego 
na nasze postawy psycholodzy ewolucyjni wyraźnie odcinają się od determini-
zmu genetycznego, podkreślając rolę kultury i środowiska dla kształtowania na-
szych zachowań67.

Po trzecie, ewolucjoniści nie uznają za trafne argumentów wypowiadanych 
przez niektórych krytyków, jakoby dobór drogą dostosowania łącznego (będzie 
o tym mowa w dalszej części artykułu), był niemożliwy bez wielkich zdolności 
matematycznych organizmów, które musiałyby określać każdorazowo stopień 
pokrewieństwa, aby móc zaangażować się w działania solidarne i altruistyczne68.

64  D.M. Buss, Evolutionary Psychology..., op. cit., s. 1–11.
65  D.M. Buss, Psychologia ewolucyjna..., op. cit., s. 40.
66  Ibidem, s. 40–41.
67  R. Bloom, Th e Evolution of Scientifi c Psychology and Public Policy. On Violence and Its 

Antidotes, [w:] R.W. Bloom, N. Dess (red.), Evolutionary Psychology and Violence. A Primer for 
Policymakers and Public Policy Advocates, London 2003, s. 12. 

68  D.M. Buss, Psychologia ewolucyjna..., op. cit., s. 41–42.
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Po czwarte, zwolennicy podejścia ewolucjonistycznego uznają, że obec-
ne adaptacje organizmów często nie są optymalne, albowiem albo są one zbyt 
kosztowne, albo też nie zdążyły się jeszcze wykształcić, pamiętając, że ewolucja 
postępuje najczęściej wolniej od zmiany warunków życia organizmów. Z tego 
względu zdaje się, że wiele z mechanizmów adaptacyjnych, którymi dysponuje 
człowiek, nie przystaje do obecnych czasów lub też mogą być one postrzegane 
jako już nieskuteczne69. 

Po piąte, ewolucjonizm wcale nie prowadzi do wulgaryzacji życia społecz-
nego zredukowanego do działań reprodukcyjnych. Na poziomie świadomych 
potrzeb i motywacji głównym celem człowieka jest maksymalizacja pozycji spo-
łecznej i nawet jeśli jest ona faktycznie użyteczna dla prawdopodobieństwa sku-
tecznego przekazania genów, to nie oznacza to, że przyjmowanie perspektywy 
ewolucyjnej wymaga uznania, iż najwyższym celem człowieka jest maksymali-
zacja reprodukcji70. 

Nieco inaczej założenia psychologii ewolucyjnej widzi Andrew Neher. Jego 
zdaniem należą do nich: 

1. Zrozumienie ewolucji jest punktem wyjścia dla zrozumienia natury człowieka. 2. Głów-
nym dziedzictwem naszej ewolucyjnej przeszłości są adaptacje, które zapewniły naszym 
przodkom odpowiednie dopasowanie. Najbardziej znaczące dla nas, ludzi, a przez to naj-
bardziej interesujące, są adaptacje zawarte w specjalnych modułach poznawczych, pozwa-
lające naszym przodkom z sukcesem rozwiązywać problemy dnia codziennego. 3. Nasz 
umysł jest tym samym, co nasz mózg, będąc podobnym do komputera, przetwarza infor-
macje. 4. Współczesna kultura różni się znacząco od przeszłych kultur, w których ewolu-
owaliśmy. Konsekwencją tego jest niedopasowanie pomiędzy modułami, które powstały, 
a wymaganiami naszej obecnej kultury – rodzi to, w efekcie, wiele   problemów psycho-
logicznych. 5. Nasze wrodzone moduły poznawcze konstytuują podstawową i w dużym 
stopniu niezmienną naturę ludzką, którą wszyscy podzielamy. Użyteczne są te strategie 
badawcze, które oparte są na założeniu genetycznej niezmienności71. 

Mając na względzie powyższe, można powiedzieć, że centralnym elemen-
tem podejścia neoewolucyjnego w naukach społecznych jest przekonanie, że 
mechanizmy psychiczne i formy interakcji społecznej zostały wykształcone 
w toku ewolucji oraz że wiele zachowań społecznych ma korzenie ewolucyjne72. 
Elastyczność i wielość naszych zachowań i działań nie jest wszakże niczym za-
skakującym, albowiem ewolucyjnie określone mechanizmy są złożone i różno-
rodne, obejmując adaptacje, produkty uboczne i szumy. Te pierwsze rozwiązują 
problemy adaptacyjne i służą reprodukcji, te drugie nie rozwiązują problemów 
adaptacyjnych i są niefunkcjonalne, ale są połączone z adaptacjami. Te trzecie są 
efektami przypadkowymi73. 

69  Ibidem, s. 42–43.
70  Ibidem, s. 43–44.
71 A. Neher, Evolutionary Psychology: Its Programs, Prospects, and Pitfalls, „Th e American 

Journal of Psychology” 2006, no. 119 (4), s. 519. 
72  D.M. Buss, Psychologia ewolucyjna..., op. cit., s. 56–62.
73  Ibidem, s. 60.
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Mechanizmy psychiczne mają określony kształt, albowiem powstały one, aby 
rozwiązywać określony problem związany z przeżyciem lub reprodukcją organi-
zmu. Co za tym idzie, są one ograniczone w takim sensie, że są ukierunkowane 
na odbiór i przetwarzanie tylko pewnej części bodźców pochodzenia wewnętrz-
nego lub zewnętrznego, które następnie przekształcane są w działania zmierza-
jące do rozwiązania danego problemu. Przykłady tego rodzaju mechanizmów są 
powszechnie omówione w literaturze przedmiotu i można tu choćby przywołać 
kwestię zazdrości jako procesu mającego na celu zwiększenie pewności przeka-
zania genów74.

Ważnym elementem stanowiska ewolucjonistycznego jest także m o d u l a r-
n a  t e o r i a  u m y s ł u. Według niej umysł, wraz z jego wszelkimi zdolnościami, 
takimi jak pamięć, percepcja, emocje, uwaga, itp., powstał w wyniku doboru na-
turalnego75. Wykształcone w toku ewolucji „moduły” umysłowe to odpowiednie 
struktury pozwalające na rozwiązanie określonego problemu adaptacyjnego76. 
Można do nich zaliczyć takie, jak „unikanie drapieżników, wybór właściwego 
pożywienia i habitatu, dobór odpowiedniego partnera seksualnego, opieka nad 
dziećmi i krewnymi, komunikacja z innymi osobnikami naszego gatunku, «czy-
tanie» w umysłach innych osobników tego samego gatunku, zawieranie sojuszy 
i przyjaźni”77. Jednym z takich modułów jest na przykład moduł powstały w celu 
nabywania języka78. Innymi są moduł przemocy domowej, wymiany społecznej, 
doboru partnerów, preferencji habitatu czy lęki i fobie79. Warto także dodać, że 
wielość modułów, z których składa się umysł, wymaga wytworzenia sposobów 
ich organizowania i zarządzania nimi. Tomasz Szlendak i Tomasz Kozłowski, 
powołując się na badania psychologów ewolucyjnych, wskazują, że to emocje 
pełnią funkcje „zarządcy” umysłu80. Rzecz jasna, taka wizja umysłu wywołała 
liczne spory. Wskazuje się choćby, że modularna teoria umysłu jest niezgodna 
z ustaleniami neurobiologii oraz wewnętrznie sprzeczna81. 

74  D.M. Buss, Evolutionary Psychology..., op. cit., s. 6.
75  B. Jeff ares, K. Sterelny, Evolutionary Psychology, [w:] E. Margolis, R. Samuels, S.P. Stich 

(red.), Th e Oxford Handbook of Philosophy of Cognitive Science, Oxford 2012, s. 483–484.
76  D. Chiappe, R. Gardner, Th e modularity debate in evolutionary psychology, „Th eory 

Psychology” 2012, no. 22 (5), s. 670. 
77  T. Szlendak, T. Kozłowski, op. cit., s. 49–50. 
78  B. Jeff ares, K. Sterelny, op. cit., s. 480.
79  A. Neher, op. cit., s. 534–542; szczególnie problematyczny i warty głębszego wyjaśnienia 

wydaje się moduł przemocy domowej. Zgodnie z wynikami badań psychologów ewolucyjnych, 
w rodzinach, w których jedno lub więcej z rodziców nie jest spokrewnione genetycznie 
z dziećmi, częściej dochodzi do przemocy. Jeśli więc celem reprodukcji jest przekazywanie 
genów, to zwłaszcza w ograniczonych zasobach, rodzice niespokrewnieni będą inwestowali 
mniej środków w opiekę, a także będą bardziej skłonni to porzucenia dziecka. Ibidem, 
s. 534–535; D.M. Buss, Psychologia ewolucyjna..., op. cit., s. 223–242.

80  T. Szlendak, T. Kozłowski, op. cit., s. 73–81. 
81  Zob. np. D. Chiappe, R. Gardner, op. cit., s. 669–679; B.M. Peters, Evolutionary 

Psychology. Neglecting Neurobiology in Defi ning the Mind, „Th eory Psychology” 2013, 
no. 23 (3), s. 316–318. 
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Warto jeszcze podkreślić, że podejście ewolucyjne wpisuje się w pewien 
określony wzór naukowości. Mocne zakorzenienie w teoriach biologicznych, 
czerpanie z bogatych źródeł kopalnych i archeologicznych, obserwacja zarów-
no zwierząt, jak i ludzi, wykorzystywanie metod pozwalających na wywoływanie 
danych, stosowanie analiz danych zastanych82 sytuuje bowiem nowy ewolucjo-
nizm w obszarze analityczno-empirycznego wzorca naukowości83, wzmacniając 
– w przypadku nauk społecznych – postulaty czerpania z bogatego rezerwuaru 
metod nauk przyrodniczych. Naturalistyczne założenia podejścia nie wymaga-
ją w tym miejscu większego uzasadnienia. Są one wszakże niezmiernie ważne 
z perspektywy nauk o polityce, albowiem wyraźnie wspierają krytykowane po-
wszechnie w ostatnich dziesięcioleciach programy badawcze. Jak postaram się 
pokazać w dalszych rozważaniach, nowy ewolucjonizm w naukach o polityce 
przynosi nowe możliwości budowania wyjaśnień, nawiązując wyraźnie do szero-
ko pojętego behawioralizmu. 

Zgodnie z przewidywaniami Bussa, wzmiankowanymi na początku tego pod-
rozdziału, podejście ewolucyjne szybko stało się fundamentem, na którym za-
częto opierać rozmaite teorie. Myślenie ewolucyjne odcisnęło swoje piętno choć-
by na tak popularnych w ostatnich latach koncepcjach w psychologii społecznej, 
szczególnie przydatnych w wyjaśnieniach zjawisk politycznych, jak teoria opano-
wywania trwogi, teoria infrahumanizacji czy teoria tożsamości społecznej. 

Nowy ewolucjonizm w naukach o polityce – główne cechy 
i obszar badań 

Korzenie podejścia ewolucyjnego w politologii sięgają końca lat 70. i początków 
lat 80. XX wieku. Glendon Schubert wskazywał w 1983 roku, że nauki o polity-
ce powinny być gotowe do podjęcia dyskusji nad znaczeniem ewolucjonizmu 
dla teorii polityki, socjalizacji politycznej (szczególnie roli czynników genetycz-
nych dla międzypokoleniowej transmisji postaw politycznych), komunikacji po-
litycznej (z uwzględnieniem ewolucyjnych podstaw przekazywania informacji, 
kodowania i dekodowania, odczytywania zachowań niewerbalnych), równości 
politycznej i społecznej (zwłaszcza w obliczu badań wskazujących na ewolucyj-
nie określone różnice w zachowaniach kobiet i mężczyzn), a także polityki pub-
licznej (szczególnie kroków, jakie powinny być podjęte w celu przeciwdziałania 
agresji oraz zachowaniom antyspołecznym)84. Roger D. Masters w 1990 roku 
wyraźnie podkreślał integracyjny potencjał podejścia ewolucyjnego w naukach 

82  Więcej na ten temat: D.M. Buss, Psychologia ewolucyjna..., op. cit., s. 79–86.
83  Na temat wzorców naukowości zob.: B. Krauz-Mozer, Teorie polityki. Założenia metodo-

logiczne, Warszawa 2005, s. 42–46; B. Krauz-Mozer, Wzorce „naukowości”..., op. cit., s. 25–38. 
84  G. Schubert, Evolutionary Politics, „Th e Western Political Quarterly” 1983, vol. 36, 

no. 2, s. 184–186.
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społecznych, zdolnego scalić badania psychologiczne, socjologiczne i antropo-
logiczne, dając także nowe perspektywy rozumienia zjawisk politycznych jako 
fenomenów biologicznych85. Dynamiczny rozwój tego podejścia trwa do dziś. 
Zdaniem Anthony’ego C. Lopeza i Rose McDermott politologia ewolucyjna 
poszukuje odpowiedzi na pytanie o motywy i formę zachowań politycznych 
w mechanizmach politycznych wytworzonych w toku długotrwałej ewolucji. Do 
kluczowych zagadnień takiego ujęcia można zaliczyć: zachowania koalicyjne, 
przywództwo, reakcje na zagrożenia i konfl ikt, współpracę i podział zasobów, 
działania wojenne86. 

Na poziomie najbardziej ogólnym ewolucjonizm w nauce o polityce jako 
tezę wiodącą przyjmuje przekonanie, że preferencje zachowań są przynajmniej 
częściowo uwarunkowane genetycznie, a przez to są one w pewnym stopniu 
dziedziczne87. Co za tym idzie, ewolucjoniści przyjmują, że nasze zachowania 
są wypadkową dwóch wielkich systemów, współdziałających i wpływających 
na siebie – kultury i natury88. Kultura i społeczeństwo – jakkolwiek istotne dla 
ostatecznego kształtu naszych zachowań – tylko w części są jednak za nie od-
powiedzialne. W pewnym zakresie są one zależne od czynników niezwiązanych 
z procesami socjalizacji i kulturalizacji. Niemniej taki pogląd sprawia, że spoj-
rzenie ewolucyjne może – i powinno – być interpretowane w kategoriach beha-
wioralnych. Jak się zdaje, główne tezy wysuwane przez zwolenników podejścia, 
stosowane metody, założenia ontologiczne i metodologiczne prowadzonych ba-
dań są znacząco zbieżne z przekonaniami przyjmowanymi przez behawiorali-
stów89. Warto przypomnieć, że to właśnie oni jako punkt wyjścia przyjęli tezę 
o jedności nauki, oparli swoje badania na założeniach naturalizmu ontologicz-
nego i metodologicznego, szeroko wykorzystywali metody nauk przyrodniczych 
w badaniach społecznych, koncentrowali się na obserwowalnych zjawiskach – 
przede wszystkim zachowaniach – dążyli do integracji nauk o polityce z innymi 
naukami społecznymi, kładąc także nacisk na konieczność sprzęgnięcia wartoś-
ciowych poznawczo i płynących z doświadczenia zewnętrznego wyjaśnień z dy-
rektywami praktycznymi, pozwalającymi wspomagać rozwiązanie faktycznych 
problemów90. Podejście ewolucyjne wydaje się kolejną odsłoną behawioralizmu 
i to pomimo tego, że odwraca kluczową dla tego ujęcia relację wynikania zacho-
wań z kontekstu społecznego91. To ona jest przecież wyraźnie obecna w dokona-

85  R.D. Masters, Evolutionary Biology and Political Th eory, „Th e American Political 
Science Review” 1990, vol. 48, no. 1, s. 197. 

86  A.C. Lopez, R. McDermott, Adaptation, Heritability, and the Emergence of Evolutionary 
Political Science , „Political Psychology” 2012, vol. 33, no. 3, s. 351–356. 

87  J.R. Alford, J.R. Hibbing, Th e Origin of Politics: An Evolutionary Th eory of Political 
Behavior, „Perspective on Politics” 2004, no. 2 (4), s. 707.

88  H. Plotkin, Th e Power of Culture [w:] Oxford Handbook of Evolutionary Psychology..., 
op. cit., s. 11–12.

89  D.M. Buss, Psychologia ewolucyjna..., op. cit., s. 79–86.
90  D. Sanders, Behawioralizm, [w:] D. Marsh, G. Stoker (red.), op. cit., s. 43–61; K. von 

Beyme, op. cit., s. 98–108.
91  P.K. Hatemi, R. McDermott, op. cit., s. 14–16.
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niach szkoły Michigan i innych klasycznych dziełach behawioralnych – to w nich 
zachowania są konsekwencją społecznego wpływu92. Ewolucjoniści patrzą na to 
inaczej, widząc ważne źródło zachowań w dziedziczonych preferencjach – przyj-
mują podobne do behawioralistów założenia, badając zachowania, lecz inaczej 
postrzegają ich determinanty. 

Być może z tego właśnie wynika zadziwiający dla Petera K. Hatemiego 
i Rose’a McDermotta fakt, że politolodzy zdają się w dużym stopniu ignorować, 
a przynajmniej nie zauważać tego, iż ewolucjoniści w ostatnich latach podjęli ba-
dania nad wieloma tematami kluczowymi dla nauk o polityce, takimi jak dobro-
byt, konfl ikty i mechanizmy ich eskalacji, kooperacja, kara, struktury politycz-
ne, wartości polityczne, podejmowanie decyzji itp93. Takie stanowisko nie jest 
wszakże wyjątkowe, wielu autorów z rozmaitych dyscyplin społecznych nawołuje 
do większego wykorzystania potencjału wyjaśniającego nowego ewolucjonizmu. 

Przegląd problemów poruszanych przez ewolucjonistów w naukach o polity-
ce wypada rozpocząć od prób odpowiedzi na pytania dotyczące podstawowych 
procesów grupowych. W tym względzie badania ewolucyjne w naukach o polity-
ce opierają się na fundamentalnych dla podejścia ewolucyjnego w naukach spo-
łecznych teoriach, do których należą w szczególności t e o r i a  d o s t o s o w a n i a 
ł ą c z n e g o  oraz t e o r i a  a l t r u i z m u  o d w z a j e m n i o n e g o. Pierwsza pró-
buje odpowiedzieć na pytanie, jak w świecie walki o przetrwanie genów poszcze-
gólnych jednostek możliwe są zachowania grupowe, które przekraczają więzi 
pokrewieństwa. Druga koncentruje się na wyjaśnieniu bezinteresownej pomocy 
i współpracy między jednostkami, słowem: zachowań altruistycznych. Obie są 
istotne z perspektywy zrozumienia ewolucyjnych podstaw kooperacji i wymiany, 
które są kluczowe dla zachowań politycznych. Warto je omówić w tym miejscu. 

Wypada rozpocząć od uwagi, że bodaj największym problemem klasycznej 
teorii ewolucji, podkreślającej reprodukcyjną rywalizację międzyosobniczą, są 
zachowania altruistyczne wielu gatunków. W ciągu ostatnich dziesięcioleci za-
proponowano co najmniej kilka rozwiązań tego problemu, orientujących się 
głównie na problem przetrwania populacji, gdzie zachowania altruistyczne są 
wyjaśniane w kategoriach konieczności przetrwania całych grup, bez których 
sukces osobniczy będzie bez znaczenia94. Wielu ewolucjonistów podkreśla jed-
nak, że prawdziwy przełom w tym względzie jest związany z t e o r i ą  d o s t o-
s o w a n i a  ł ą c z n e g o  Williama D. Hamiltona. Zgodnie z nią altruizm jest 
możliwy, o ile jego benefi cjenci umożliwiają reprodukcję choćby części genów 
jednostki, która ponosi dodatkowe koszty. Jeśli więc koszty altruisty są mniej-
sze niż zysk spokrewnionego benefi cjenta, wówczas możliwa będzie wzajemna 
pomoc95. Koncepcja ta opiera się więc na przekonaniu, że powielanie genów ma 

92  Zob. np.: A. Campbell, P.E. Converse, W.E. Miller, D.E. Stokes, Th e American Voter, 
Chicago 1980; S.M. Lipset, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, przeł. G. Dziurdzik-
-Kwaśniewska, Warszawa 1998. 

93  P.K. Hatemi, R. McDermott, op. cit., s. 13–14.
94  A. Hoff man, op. cit., s. 231–233. 
95  D.M. Buss, Psychologia ewolucyjna..., op. cit., s. 251–252. 
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charakter grupowy, zaś osoby spokrewnione w większym lub mniejszym stopniu 
(zależy od stopnia pokrewieństwa) przekazują kopie genów jednostki, a jeśli tak, 
to są one zdolne do wzajemnej pomocy96. Idąc dalej, już tu można zasygnalizować 
ważne konsekwencje społeczne. Otóż wydaje się, że upowszechnienie określeń 
podkreślających pokrewieństwo, takich jak nazwy rodzin, stopnie pokrewień-
stwa, a może nawet nazwy wspólnot, może być mechanizmem zapewniającym 
altruistyczne postawy97. Podobnie można zaryzykować twierdzenie, że myślenie 
o narodach w kategoriach esencjalistycznych, jako bytach złączonych krwią i po-
chodzeniem, jest ważnym mechanizmem narodowej solidarności, zdolności do 
poświęceń, na przykład na polu walki. 

Drugą ważną koncepcją teoretyczną próbującą wyjaśniać na gruncie psycho-
logii ewolucyjnej problemy relacji grupowych i łączenia się w większe wspólnoty 
jest zaproponowana przez Roberta Triversa t e o r i a  w z a j e m n e g o  a l t r u i-
z m u. Zgodnie z nią altruizm jest możliwy, o ile jest odwzajemniany, a więc o ile 
mamy poważne powody, by sądzić, że podnoszone koszty zostaną nam „zwró-
cone” wówczas, gdy będziemy tego potrzebowali98. Do podstawowych sytuacji 
altruistycznych, zdaniem Triversa, zaliczamy: udzielanie pomocy w sytuacjach, 
dzielenie się żywnością, dzielenie się wiedzą, pomoc osobom potrzebującym 
(starszym, rannym) czy udostępnianie narzędzi99. 

David M. Buss powiada, że wykształcenie się mechanizmów wzajemnego al-
truizmu jest możliwe tylko wówczas, gdy jednostki nauczą się unikać sytuacji, 
w których mogą zostać wykorzystane. Niezbędne więc dla niesienia pomocy są 
mechanizmy wykrywania oszustw i ich unikania. To właśnie dlatego, powiada 
Buss, w toku ewolucji człowiek został wyposażony w takie mechanizmy, jak pa-
miętanie konkretnych ludzi, historii kontaktów z nimi, komunikowania innym 
swojego stanowiska, rozumienia potrzeb innych ludzi czy szacowania kosztów 
i zysków, i to bez względu na przedmiot wymiany. Innymi słowy, niektóre proce-
sy poznawcze oraz język wydają się konsekwencją konieczności unikania sytuacji 
wykorzystania przez innych100. 

Wspomniane wyżej teorie rzucają światło na problemy altruizmu i współpra-
cy, ale nie są jedynymi sposobami ich wyjaśniania. Specyfi cznie politologiczną 
koncepcję zaproponowali bowiem John R. Alford i John R. Hibbing, którzy uwa-
żają, że u podłoża ludzkich zachowań leżą zasady, które składają się na „ostroż-
ną kooperację”. Są to: kooperacja (ale nie altruizm), konkurencja (ale nie brak 
współdziałania) i grupowość z podatnością na zachowania samolubne101. Teoria 
„ostrożnej kooperacji” jest w zasadzie wersją teorii doboru naturalnego Karo-

96  A. Łukasik, op. cit., s. 70–71. 
97  D.M. Buss, Psychologia ewolucyjna..., op. cit., s. 254–256. 
98  L. Workman, W. Reader, op. cit., s. 195; D.M. Buss, Psychologia ewolucyjna..., op. cit., 

s. 282. 
99  R.L. Trivers, Reciprocal Altruism, [w:] R.L. Trivers, Natural Selection and Social Th eory: 

Selected Papers of Robert Trivers, Oxford 2002, s. 34. 
100  Ibidem, s. 37–46; D.M. Buss, Psychologia ewolucyjna..., op. cit., s. 291–292. 
101  J.R. Alford, J.R. Hibbing, op. cit., s. 709.
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la Darwina, choć osłabioną i pojmowaną w sposób bardziej subtelny. Zdaniem 
Alforda i Hibbinga teoria ostrożnej kooperacji pomaga zrozumieć i wyjaśnić 
wiele postaw, poglądów i zjawisk politycznych, stawiając je w nowym świetle. 
I tak na przykład źródeł postaw zwolenników kary śmierci należy poszukiwać 
raczej w zemście za występki przeciwko wspólnocie i jej trwaniu, aniżeli w chęci 
sprawiedliwego ukarania sprawców. Podobnie w chęci podtrzymania wspólno-
towego miru należy dostrzegać zgodę na płacenie podatków. Idąc dalej, można 
powiedzieć, że akceptacja dla udzielania pomocy osobom biednym jest zależna 
od wpływu owej pomocy. Chętnie jej udzielamy, lecz nie na tyle, aby ktokolwiek 
z jej benefi cjentów osiągnął dzięki temu przewagę. To również wydaje się zwią-
zane z koniecznością podtrzymania wspólnoty, a jednocześnie dbałości o to, aby 
inni nie zyskali przewagi nad nami, bo to byłoby niepożądane dla zdolności do 
przekazywania genów102. 

Niezmiernie ważnym tematem badań ewolucyjnych są rozmaite zjawiska 
dysfunkcjonalne, takie jak agresja, konfl ikt i wojna103. Warto wskazać, że tradycja 
psychologicznego badania nierzadko wiązała wyjaśnienia tych kwestii z rozmai-
tymi teoriami instynktów. David M. Buss powiada, że szukanie przyczyn agresji 
w istnieniu instynktu jest daleko niepoprawne, albowiem nie zyskują one po-
twierdzenia w badaniach empirycznych104. Dużo bardziej użyteczne są badania 
rozwijane w perspektywie ewolucyjnej, gdzie powstała nawet specyfi czna teoria 
wojny. John Tooby i Leda Cosmides twierdzą, że wraz ze spełnieniem czterech 
warunków możliwe są agresywne koalicje prowadzące do wojen. Są to: (a) długo-
terminowe korzyści reprodukcyjne przewyższające koszty prowadzenia wojny; 
(b) wiara w zwycięstwo własnej grupy; (c) ryzyko związane z walką oraz wkład 
w zwycięstwo, które muszą mieć konsekwencje w postaci udziału w zyskach; 
(d) koszt ostateczny, a więc śmierć w walce, który nie jest znany, co oznacza, iż 
członkowie grupy nie wiedzą, kto z nich ocaleje, a kto zginie105. Ostatecznie więc 
działania wojenne są wyjaśniane formą lojalności grupowej, gdzie od indywi-
dualnej egzystencji ważniejsze staje się przetrwanie grupy własnej i osłabienie 
grupy obcej106. 

Ewolucyjna teoria wojny, zdaniem Bussa, pozwala wysunąć następujące ocze-
kiwania: 

(1) mechanizmy psychiczne skłaniające do zawiązywania koalicji wojennych rozwiną się 
u mężczyzn, ale nie u kobiet; (2) główną korzyścią z przystąpienia do koalicji jest dla męż-
czyzny zwiększony dostęp seksualny do kobiet; (3) u mężczyzn powinny się wykształcić 
mechanizmy psychiczne skłaniające do wystąpienia z koalicji i ucieczki z pola walki, jeśli 
w razie pozostania śmierć wydaje się pewna; (4) mężczyźni powinni iść na wojnę tym 

102  Ibidem, s. 711.
103  R.H. Blank, Brain Science and Politics. Some Linkages, [w:] S.A. Peterson, A. Somit 

(red.), Biology and Political Behavior: Th e Brain, Genes and Politics – Th e Cutting Edge, Bradford 
2011, s. 214–220. 

104  D.M. Buss, Psychologia ewolucyjna..., op. cit., s. 307–309. 
105  Ibidem, s. 328. 
106  J.R. Alford, J.R. Hibbing, op. cit., s. 712.
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chętniej, im większe są szanse na zwycięstwo […]; (5) u mężczyzn powinny wykształcić 
się mechanizmy służące egzekwowaniu umowy koalicyjnej – to jest wykrywaniu i karaniu 
oszustów, zdrajców i dezerterów; (6) u mężczyzn powinny się też wykształcić mechanizmy 
wyszukiwania, pozyskiwania i wyróżniania lojalnych sprzymierzeńców107. 

Co ważne, badania empiryczne dowodzą słuszności tych twierdzeń108. 
W jednych z badań Santoshi Kanazawa wykazał, że występowanie poligamii 

jest silniej związane z wojnami domowymi aniżeli brak demokratycznych reguł. 
Dzieje się tak, albowiem poligamia znacząco zwiększa liczbę młodych mężczyzn, 
którzy ze względu na niski status społeczny nie mogą liczyć na zawarcie związku 
i poczęcie potomstwa, ograniczając reprodukcję wyłącznie do najlepiej uposażo-
nych społecznie. Niemożność spełnienia podstawowego celu może powodować 
niepokoje społeczne i prowadzić do konfl iktów109.

W innej pracy David Buss wraz z Josuhą D. Duntleyem zauważają, że agresja 
może być konsekwencją rozwiązanych z powodzeniem problemów adaptacyj-
nych, takich jak negocjowanie pozycji grupowej czy zdobywanie zasobów. In-
nymi słowy, ewolucyjne ujęcie agresji pozwala widzieć ją jako proces ukierun-
kowany, a nie „ślepą przemoc”110. Zdaniem Azara Gata podstawowe elementy 
motywacyjne, takie jak reprodukcja, dominacja, wyrażająca się w pozycjach 
społecznych, statusie, prestiżu, władzy i hierarchiach grupowych, a także chęć 
zemsty, zwłaszcza za odniesione obrażenia lub zmniejszenie potencjału grupy 
własnej, sprawiają, że stałym elementem „ludzkiej natury” jest gotowość do dzia-
łań konfl iktowych i do walki o zasoby, władzę, terytorium, możliwości reproduk-
cyjne, idee, grupę własną i inne jeszcze111. 

W nieco szerszym ujęciu ewolucyjna koncepcja agresji pozwala także zoba-
czyć w innym świetle problem zabójstw dokonywanych na przedstawicielach 
własnego gatunku. I choć zabrzmi to z pewnością kontrowersyjnie i przerażająco, 
to – zdaniem Bussa i Duntleya – zabijanie może rozwiązywać wiele problemów 
adaptacyjnych, takich jak eliminacja rywali w procesie reprodukcji, przejęcie ich 
zasobów, ochrona przed zranieniem, gwałtem lub śmiercią zarówno siebie, jak 
i bliskich, zmniejszenie zasobów przeznaczanych na niespokrewnionych i inne. 
Powszechne i liczne korzyści przekładające się na potencjalny sukces reproduk-
cyjny, które mogą być osiągane w związku z zabójstwami, sprawiają, że zagadką 
psychologii ewolucyjnej nie jest to, dlaczego ludzie się zabijają, ale to, dlaczego 
nie robią tego częściej. Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, Buss i Duntley propo-
nują teorię rozmyślnego morderstwa (murder by design), w której wykorzystują 

107  D.M. Buss, Psychologia ewolucyjna..., op. cit., s. 329. 
108  Ibidem, s. 329–332. 
109  Jednocześnie warto dodać, że poligamia nie jest skorelowana z wojnami między-

państwowymi; S. Kanazawa, Evolutionary Psychological Foundations of Civil War, „Th e
Journal of Politics” 2009, vol. 71, no. 1, s. 32. 

110  D. Buss, J.D. Duntley, Homicide. An Evolutionary Psychological Perspective and Impli-
cations for Public Policy, [w:] R.W. Bloom, N. Dess (red.), op. cit., s. 119–120.

111  A. Gat, So Why Do People Fight? Evolutionary Th eory and the Causes of War, „European 
Journal of International Relations” 2009, vol. 15, no. 4, 2009, s. 582–584.
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zjawisko antagonistycznej koewolucji, czyli sytuacji, w której dwa gatunki (lub 
osobniki tego samego gatunku o innej płci) wykształcają adaptacje w kolejnych 
pokoleniach, będące odpowiedzią na zagrożenie lub potrzeby. Przykładem takie-
go procesu są zmiany ewolucyjne między drapieżnikami i ich ofi arami mające 
zapewnić – z jednej strony – skuteczność polowań drapieżników oraz – z drugiej 
strony – zwiększyć prawdopodobieństwo ucieczki ofi ar. Innymi słowy, zabijanie 
jest w sensie ewolucyjnym na tyle atrakcyjne, że jest bardzo prawdopodobne, iż 
pojawią się strategie wykorzystujące je w celach zwiększania szans reprodukcyj-
nych (jak powiadają autorzy, 9% śmierci w grupie mężczyzn w wieku między
15. a 44. rokiem życia na świecie jest konsekwencją zabójstwa). W odpowie-
dzi będą się pojawiać rozmaite antystrategie, mające na celu zwiększenie szans 
przeżycia i uniknięcia zabójstwa. W dalszym wywodzie Buss i Duntley nie po-
zostawiają wątpliwości, że ich zdaniem wszyscy ludzie są wyposażeni w mecha-
nizmy umożliwiające popełnienie zabójstwa w pewnych przypadkach, takich jak 
samoobrona. Więcej jeszcze, na rzecz ewolucyjnej genezy tej radykalnej formy 
przemocy przemawia także fakt, że prawdopodobieństwo dzieciobójstwa rośnie 
wyraźnie w rodzinach, w których dzieci są wychowywane przez ojczymów lub 
macochy. Jak wskazują statystyki, zabijanie jest częstsze w przypadku mężczyzn 
niż kobiet, co także znajduje ewolucyjne podstawy, albowiem morderstwa są 
popełniane najczęściej w związku z miłosnym zawodem – zdradą lub porzuce-
niem112. Istnieje także wiele badań pokazujących, że wiele zachowań agresyw-
nych daje się wyjaśnić w kategoriach dziedziczenia. W zależności od badań 
około 50%, a nawet 77% zachowań agresywnych ma pewne podstawy genetycz-
ne. Podobnie dzieje się w przypadku zachowań antyspołecznych113.

Rozważania na temat agresji i wojny wprowadzają ewolucjonistów w obszar 
zachowań społecznych. Szczególnie interesujące wydają się tu rozwinięcia zna-
nych i dynamicznie rozwijających się w ostatnich latach lub dziesięcioleciach 
teorii, zwłaszcza t e o r i i  t o ż s a m o ś c i  s p o ł e c z n e j  i t e o r i i  i n f r a h u m a-
n i z a c j i. Zanim jednak będzie o tym mowa, warto jeszcze wskazać – za Joh-
nem R. Alfordem i Johnem R. Hibbingiem – iż: „najważniejszym wkładem te-
orii zachowań opartej na biologii ewolucyjnej jest przekonanie, że pragnienie 
bycia w grupie jest podstawową ludzką preferencją”114. Podtrzymywanie człon-
kostwa w niej wymaga przynajmniej sześciu działań: (a) współdziałania z człon-
kami grupy własnej; (b) odrzucenia współpracy z członkami grupy przeciwnej; 
(c) karania członków grupy własnej, którzy nie podejmują współpracy; (d) wspie-
rania działań członków grupy własnej poprzez odpowiednie normy, instytucje 
i wzorce postępowania; (e) pozostawania czułym na zmiany statusów i pozycji 
innych członków grupy własnej; (f) zaprzestania współpracy bezowocnej lub ta-

112  Ibidem, s. 122–126.
113  D. Boisvert, J. Vaske, Genes, Twin Studies, and Antisocial Behavior, [w:] S.A. Peterson, 

A. Somit (red.), op. cit., s. 163–165. 
114  J.R. Alford, J.R. Hibbing, op. cit., s. 709.
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kiej, w której niewspółdziałający nie ponoszą kary115. Wydaje się, że rozwijane 
w ramach wspomnianych wyżej teorii mechanizmy temu właśnie mają służyć.

Psycholodzy ewolucyjni sądzą, że mechanizmy tworzenia się grup opisane 
w paradygmacie grupy minimalnej – opisane później w teorii tożsamości spo-
łecznej – są najpewniej pochodzenia ewolucyjnego. Warto przypomnieć, że 
w paradygmacie grupy minimalnej, którego początki sięgają badań Henri Tajfela 
i jego współpracowników116, zakłada się, iż grupy społeczne powstają w wyniku 
pojawienia się bodźca dowolnego i niekiedy niekoniecznie społecznie istotne-
go (jak nazwa, wiek, kolor oczu, etykieta itp.), który umożliwia poznawcze wy-
odrębnienie grupy własnej i grupy obcej oraz umieszczenie siebie w pierwszej 
z nich117. Towarzyszą temu istotne społecznie zjawiska, w szczególności fawo-
ryzacji grupy własnej i dyskryminacji grupy obcej118. Ich konsekwencją mogą 
być zjawiska depersonalizacji, infrahumanizacji i dehumanizacji. Zwłaszcza te 
ostatnie, zdaniem niektórych psychologów, wydają się szczególnie ważne z per-
spektywy zachowań społecznych, co stało się podstawą do powstania teorii in-
frahumanizacji oraz teorii dehumanizacji119. Zdaniem ewolucjonistów, zjawiska 
faworyzacji grupy własnej i dyskryminacji grupy obcej nie są wyłącznie mecha-
nizmami poznawczymi, które pojawiają się wraz z rozwojem umysłu, co postu-
lowano choćby w teorii autokategoryzacji120. Są one pochodzenia ewolucyjnego, 
albowiem we wspólnotach naszych przodków mechanizmy te były niezwykle 
ważnymi sposobami zapewniającymi dostosowanie łączne i zwiększenie szans 
reprodukcyjnych121. Innymi słowy, faworyzacja grupy własnej i dyskryminacja 
grupy obcej są najpewniej konsekwencją chęci stworzenia takich warunków spo-
łecznych, w których przekazywanie genów w ramach wspólnoty będzie możliwe 
i skuteczne, a jednocześnie będzie zabezpieczało członków przed obcym materia-

115  Ibidem, s. 710.
116  M. Billig, H. Tajfel, Social Categorization and Similarity in Intergroup Behaviour, 

„European Journal of Social Psychology” 1974, no. 3 (1) s. 27–52; H. Tajfel, M. Billig, R.P. 
Bundy, C. Flamant, Social Categorization and Intergroup Behaviour, „European Journal of 
Social Psychology” 1971, no. 1 (2), s. 149–178.

117  Zob. np. R. Brown, Procesy grupowe. Dynamika wewnętrzngrupowa i międzygrupowa, 
przeł. J. Suchecki, Gdańsk 2006, s. 236–244; M.A. Hogg, J.C. Turner, Interpersonal Attraction, 
Social Identifi cation and Psychological Group Formation, „European Journal of Social 
Psychology” 1985, no. 15 (1), s. 51–54; H. Tajfel, Human Groups and Social Categories. Studies 
in Social Psychology, Cambridge 1981, s. 254; J.C. Turner, Towards a cognitive redefi nition of 
the social group, [w:] H. Tajfel (red.), Social Identity and Intergroup Relations, Cambridge et al., 
1982, s. 16. 

118  M.B. Brewer, R.K. Kramer, Th e Psychology of Intergroup Attitudes and Behavior, 
„Annual Review of Psychology” 1985, no. 36, s. 223; R. Brown, Procesy grupowe..., op. cit., 
s. 270–313.

119  Zob. M. Drogosz, M. Bilewicz, M. Koft a (red.), Poza stereotypy. Dehumanizacja 
i esencjalizm w postrzeganiu grup społecznych, Warszawa 2012. 

120  J.C. Turner, A Self-categorization theory, [w:] J.C. Turner, M.A. Hogg, P.J. Oakes, S.D. 
Reicher, Wetherell (red.), Rediscovering the Social Group. A Self-Categorization Th eory, Oxford 
1987.

121  L. Workman, W. Reader, op. cit., s. 213. 
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łem genetycznym. Idąc dalej, można wskazać, że także zjawiska infrahumanizacji 
i dehumanizacji, pojawiające się jako konsekwencja dyskryminacji grupy obcej, 
są najpewniej pochodzenia ewolucyjnego. Jak powiadają polscy psycholodzy: 

[…] dehumanizowanie „obcych” może odgrywać ważną rolę w darwinowskiej walce o byt 
(ponieważ ułatwia przejście do bezpardonowego ataku i stosowanie wobec przeciwnika 
najbardziej ekstremalnych środków, może np. służyć skutecznemu wyeliminowaniu ko-
lektywnego wroga, zagrażającego fi zycznej egzystencji grupy własnej, jej suwerenności, 
pozycji w systemie władzy itp.). Niekiedy wręcz sugeruje się, że skłonność do dehuma-
nizowania „obcych” ma korzenie psychoewolucyjne, będące echem dawnych adaptacji 
ludzkich grup podczas rywalizacji z innymi grupami o przetrwanie przy ograniczonych 
zasobach środowiskowych122.

Ewolucjoniści próbują także wyjaśniać, dlaczego powstały stereotypy, co wy-
daje się szczególnie ważne z perspektywy pytań o niektóre zjawiska polityczne, 
takie jak konfl ikty społeczne, polityka równości czy dyskryminacja. Zgodnie 
z ujęciem ewolucyjnym stereotypizacje mogą być postrzegane jako moduły umy-
słu, które, wykształcone w toku ewolucji, umożliwiają szybkie podjęcie decyzji. 
I o ile ta ostatnia kwestia, dotycząca uproszczonego charakteru stereotypów i ich 
redukcyjnego charakteru, nie budzi wątpliwości niemal od początku refl eksji nad 
nimi, o tyle ewolucjonizm wyjaśnia ich pochodzenie jako specyfi cznych narzędzi 
adaptacyjnych służących podejmowaniu efektywnych – bo szybkich i zazwyczaj 
skutecznych – decyzji123. 

Ewolucjoniści zajęli się także zagadnieniem tworzenia instytucji, przy czym 
do dziś żywa jest dyskusja, na ile pojęcie ewolucji ma tu sens metaforyczny, a na 
ile dosłowny124. Ewolucyjny instytucjonalizm zakłada, że instytucje zmieniają się, 
ponieważ są tworzone przez podmioty, których działania są uwarunkowane ewo-
lucyjnie. Ostatecznie przecież: „o ile instytucje tworzone przez człowieka są pod 
wieloma względami zupełnie różne od biologicznych organizmów, o tyle są one 
– tak jak sami ludzie – produktem procesów i sił ewolucyjnych, rozpatrywanych 
na poziomie abstrakcyjnym”125. Instytucje polityczne, zdaniem Alforda i Hib-

122  M. Tarnowska, P. Sławuta, M. Koft a, Procesy dehumanizowania „obcych”: mechanizmy 
i funkcje, [w:] M. Drogosz, M. Bielewicz, M. Koft a, op. cit., s. 136. 

123  T. Szlendak, T. Kozłowski, op. cit., s. 68. Podobnie na temat etnocentryzmu wypowia-
dają się Ross A. Hammond i Robert Axelrod. Postrzeganie świata przez pryzmat przynależności 
grupowej jest efektywne, albowiem zmniejsza wydatkowanie energii na szczegółową analizę 
bodźców i zjawisk, dając relatywnie wysokie zyski; R.A. Hammond, R. Axelrod, Th e Evolution 
of Ethnocentrism, „Th e Journal of Confl ict Resolution” 2006, vol. 50, no. 6, s. 926–933.

124  Przekonanie, że ewolucja powinna mieć sens ewolucyjny, mocno akcentuje choćby 
Peter Kerr. Krytykując to ujęcie, Olivier Curry powiada, że wartość podejścia ewolucyjnego 
leży w jego aplikacyjnych walorach, zwłaszcza w odniesieniu do podejmowania decyzji, 
i podstawach działań społecznych, więc samo pojęcie ewolucji nie powinno mieć jedynie 
metaforycznego sensu; P. Kerr, Saved from Extinction. Evolutionary Th eorizing, Politics and the 
State, „British Journal of Politics and International Relations” 2002, vol. 4, no. 2, s. 339–347; 
O. Curry, Get Real. Evolution as a Metaphor and Mechanism, „British Journal of Politics and 
International Relations” 2003, vol. 5, no. 1, s. 114.

125  M. Blyth, G.M. Hodgson, O. Lewis, S. Steimno, op. cit., s. 311. 



244 Paweł Ścigaj

binga, pojawiają się jako ważni strażnicy równowagi pomiędzy poszczególnymi 
grupami społecznymi, z których żadna w ostatecznym rozrachunku nie potrafi  
zyskać istotnej przewagi126. Takie myślenie o instytucjach politycznych nie tylko 
pozwala widzieć w nich serie procesów decyzyjnych, ale także defi niuje je w ka-
tegoriach ciągłych procesów, których natura nie da się do końca zredukować do 
procesów racjonalnych. Modele ewolucyjne w myśleniu o decyzjach grupowych 
pozwalają, jak twierdzi Andrew Farkas, zrozumieć, dlaczego nieracjonalne de-
cyzje indywidualne nie zawsze skutkują nieracjonalnymi decyzjami na poziomie 
instytucji. W tych ostatnich bowiem siłę i pozycję zyskują najczęściej ci, którzy 
nie popełniają błędów, zaś tracą ci, którzy je popełniają, co odpowiada procesom 
ewolucyjnym zachodzącym na poziomie biologicznym127.

Perspektywa ewolucyjna dostarcza nam także wiele interesujących wyników 
badań w zakresie zachowań politycznych. Peter K. Hatemi i Rose McDermott 
widzą nawet w teorii ewolucji koncepcję umożliwiającą unifi kację rozmaitych 
hipotez i teorii w tym zakresie. Ich zdaniem ewolucyjny model zachowań poli-
tycznych powinien uwzględniać relację pomiędzy systemami biologii i kultury128. 
Także w opinii Johna R. Alforda, Carolyn L. Funk i Johna Hibbinga relacja kul-
tura–geny jest najistotniejsza dla zrozumienia kształtowania się i utrzymywania 
postaw politycznych129. W tę stronę zmierza też większość badań empirycznych 
w tym obszarze. Są one prowadzone w dwóch głównych nurtach podkreślających 
odpowiednio rolę adaptacji lub dziedziczenia dla postaw politycznych. Autorzy 
podejmujący badania w pierwszym nurcie wyjaśniają zachowania z perspektywy 
gatunkowej, interesując się powszechnymi w populacji adaptacjami powstałymi 
w wyniku doboru naturalnego. W ujęciu adaptacyjnym podkreśla się zmienność 
postaw wśród członków populacji. Nasze zachowania są postrzegane jako pla-
styczne, zmienne, zależne od uwarunkowań środowiskowych, natomiast nie są 
zupełnie przypadkowe, będąc konsekwencją tworzonych od wielu pokoleń adap-
tacji. Badacze podkreślający rolę genów patrzą zaś przez pryzmat cech indywidu-
alnych w ramach pewnej populacji130. 

Warto podkreślić, że wielu badaczy doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że 
postawy polityczne nie są wprost determinowane genetycznie. Geny mogą mieć 
jednak wpływ na intensywność aktywności politycznej, a przez to – pośrednio – 
uwarunkowywać identyfi kacje partyjne i postawy polityczne131. W tym też sensie 
tradycyjne dla nauk politycznych przekonanie o istotnym wpływie socjalizacji 

126  J.R. Alford, J.R. Hibbing, op. cit., s. 713.
127  A. Farkas, Evolutionary Models in Foreign Policy Analysis, „International Studies 

Quarterly” 1996, no. 40, s. 358–359.
128  P.K. Hatemi, R. McDermott, Evolution as a Th eory for Political Behavior..., op. cit., 

s. 37–39.
129  J.R. Alford, C.L. Funk, J. Hibbing, Are Political Orientations Genetically Transmitted?, 

„Th e American Political Science Review” 2005, vol. 99, no. 2, s. 159–161.
130  A.C. Lopez, R. McDermott, op. cit., s. 343–347. 
131  P.K. Hatemi, J.R. Alford, J.R. Hibbing, N.G. Martin, L.J. Eaves, Is Th ere a „Party” in 

Your Genes?, „Political Research Quarterly” 2009, vol. 62, no. 3, s. 584–600. 
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na powielanie postaw politycznych i identyfi kacji partyjnych w kolejnych poko-
leniach powinno – zdaniem wielu ewolucjonistów – zostać uzupełnione o czyn-
nik genetyczny, który także, na co wskazują badania empiryczne, może mieć tu 
istotne znaczenie132. 

Mechanizmy dziedziczenia postaw najczęściej ujawniają się w badaniach 
nad bliźniakami jednojajowymi i dwujajowymi, gdzie porównanie poszczegól-
nych cech przy kontroli pozostałych zmiennych pozwala wskazać na potencjalny 
wpływ genetyczny133. W jednym z najbardziej znanych badań tego rodzaju Alford, 
Funk i Hibbing wykazali, że bliźniacy jednojajowi częściej od bliźniaków dwuja-
jowych podzielają poglądy na tematy, między innymi, pacyfi zmu, kary śmierci, 
modlitw w szkołach, kapitalizmu, socjalizmu, imigracji, wyzwolenia kobiet, se-
gregacji, demokracji, aborcji i wielu innych. Kontrola innych zmiennych, w tym 
wpływu środowiska, pozwala uznać, że nie jest to efekt dodatkowych czynników, 
lecz prawdopodobnie konsekwencja uwarunkowań genetycznych. Co za tym 
idzie, jest bardzo możliwe, że postawy polityczne są – przynajmniej częściowo 
– dziedziczne. Więcej jeszcze, konserwatyzm i liberalizm jako pewne zbiory po-
staw mogą być w istocie oznakami dominujących w społeczeństwie fenotypów134. 

132  J.E. Settle, Ch.T. Dawes, J.H. Fowler, Th e Heritability of Partisan Attachment, „Political 
Research Quarterly” 2009, vol. 62, no. 3, s. 601–603. 

133  E. Charney, Political Science and Behavior Genetics, [w:] Biology and Political 
Behavior. Th e Brain, Genes and Politics – Th e Cutting Edge, Bradford 2011, s. 115. 
Badania tego rodzaju budzą spory, zaś ich wyniki bywają często podważane; zob. np.: 
D. Schultziner, Genes and Politics. A New Explanation and Evaluation of Twin Study 
Results and Association Studies in Political Science, „Political Analysis” 2013, no. 21, s. 350. 
Mając to na względzie, Peter K. Hatemi i współpracownicy wykorzystali dane dla dzieci 
niebędących bliźniakami oraz odpowiedzi rodziców. Przy odpowiedniej kontroli czynników 
dodatkowych, takich jak wpływ społeczny, doszli do wniosku, że czynniki genetyczne mają 
pośrednio wpływ na postawy polityczne; P.K. Hatemi, J.R. Hibbing, S.E. Medland, M.C. Keller, 
J.R. Alford, K.B. Smith, N.G. Martin, L.J. Eaves, Not by Twins Alone: Using the Extended Family 
Design to Investigate Genetic Infl uence on Political Beliefs, „American Journal of Political 
Science” 2010, vol. 54, no. 3, s. 798–814.

134  J.R. Alford, C.L. Funk, J. Hibbing, op. cit., s. 159–165; podobne wyniki uzyskano już 
w 1986 roku w badaniach przerpowadzonych wśród brytyjskich i australijskich bliźniaków; 
J.R. Alford, J.R. Hibbing, op. cit., s. 715. W przypadku badań postaw politycznych warto 
jeszcze dodać, iż badania Kanazawy pokazują, że przekonania liberalne oraz ateizm wiążą 
się najczęściej z nieco wyższym poziomem inteligencji, co jest to konsekwencją zasady 
sawanny. Osoby o wyższej inteligencji mają większe zdolności adaptacyjne do sytuacji, które 
nie były udziałem środowisk pierwotnych. Wartości, jakie niosą liberalizm oraz ateizm, są 
nowe, z punktu widzenia rozwoju naszych społeczeństw, w których do tej pory istotną rolę 
odgrywały struktury hierarchiczne oraz zakorzenienie życia społecznego w kontekście 
religijnym. Kanazawa defi niuje liberalizm jako skłonność do koncentracji na wspieraniu 
rozwoju grup i osób niespokrewnionych, a nawet wspieraniu ich w postaci rezygnacji z części 
dóbr na rzecz innych, zaś ateizm to tendencja do poszukiwania wyjaśnień racjonalnych dla 
zjawisk i procesów o nieokreślonych przyczynach. Tak zdefi niowane postawy – co zwłaszcza 
z perspektywy politologicznej może budzić wielkie kontrowersje – są traktowane przez 
Kanazawę jako ewolucyjne „nowinki”, nieobecne w świecie naszych przodków. Zgodnie 
z zasadą sawanny nasz mózg ma zasadniczo problemy z poradzeniem sobie z sytuacjami 
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Także siła i kierunek poparcia politycznego oraz partycypacja polityczna są naj-
pewniej związane z wyposażeniem genetycznym135. 

Te badania, w swej istocie inicjujące rozpoznanie wpływu wyposażenia gene-
tycznego na postawy polityczne, nie określały jednak, jakie geny mogą odpowia-
dać za opisywane zjawiska. W dalszych analizach James H. Fowler i Christopher 
T. Dawes zauważyli, że geny MAO-A oraz 5-HTT są szczególnymi kandydatami 
na „nosicieli” politycznych cech, wpływając na regulację interakcji społecznych 
oraz podstawowych emocji: strachu oraz zaufania136. Badania wykazały, że ich 
aktywność, w postaci regulacji poziomu serotoniny, znacząco wpływa na dzia-
łania prospołeczne, a te w konsekwencji – na zmiany zachowań wyborczych137. 

Innym zagadnieniem politologicznym badanym z perspektywy ewolucyjnej 
są kwestie wyznania. Warto wskazać, że religijność w perspektywie ewolucyj-
nej wydaje się złożonym mechanizmem psychicznym rozwiązującym takie prob-
lemy adaptacyjne, jak: pomoc w sytuacjach problemowych, spójność wspólnoty 
zapewniająca obronę przed wrogami, regulacja życia seksualnego małżonków 
i członków wspólnoty, ochrona przed rywalami seksualnymi i zdradą, zwiększe-
nie dostępu do odpowiedniego partnera seksualnego, usprawiedliwienie dla ata-
ku na wrogów, podniesienie pozycji oraz prestiżu i wiele innych138.

Warto także wspomnieć, że politologia ewolucyjna podjęła też zagadnienie 
przywództwa139. 

Omówione w tej części badania nad zjawiskami politycznymi przy wykorzy-
staniu perspektywy ewolucyjnej stanowią zaledwie mały fragment bogactwa tego 
podejścia. Te wyrywkowe i skrótowo nakreślone przekonania pozwalają jednak 
dostrzec wielkie możliwości wyjaśniające nowego ewolucjonizmu. Widać w nich 
także niemałe zagrożenia. Przyjrzyjmy się temu. 

nieobecnymi w środowisku pierwotnym, choć lepiej wypadają w tym względzie ludzie 
o podwyższonej inteligencji. W konsekwencji będą oni także bardziej skłonni popierać 
wartości liberalne i ateistyczne; S. Kanazawa, Why Liberals and Atheists are More Intelligent?..., 
op. cit., s. 36–53.
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vol. 102, s. 234. 
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2008, vol. 70, no. 3, s. 579. 
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Height Leadership Advantage in Men and Women. Testing Evolutionary Psychology Predictions 
about the Perceptions of Tall Leaders, „Group Process & Intergorup Relations” 2013, vol. 16, 
no. 1, s. 17–25; K.B. Smith, Ch.W. Laimer, L. Littvay, J.R. Hibbing, Evolutionary Th eory and 
Political Leadership. Why Certain People Do Not Trust Decision, „Th e Journal of Politics” 2007, 
vol. 69, no. 2, s. 285–299; M. van Vugt, Evolutionary Origins of Leadership and Followership, 
„Personality and Social Psychology Review” 2006, vol. 10, no. 4, s. 354–371. 



247Podejście ewolucyjne. Nowa perspektywa w badaniach politologicznych

Szanse i niebezpieczeństwa podejścia ewolucyjnego

Gdy idzie o zalety podejścia ewolucyjnego, to wiele już na ten temat powiedzia-
łem we wcześniejszych partiach. Warto tu jednak szczególnie podkreślić nastę-
pujące zalety, by nie powiedzieć „szanse”, jakie stoją przed badaczami w tym nur-
cie. Są to przede wszystkim: 

1) integracja rozmaitych teorii szczegółowych w obszarze nauk o polityce 
poprzez wskazanie nadrzędnych mechanizmów wyjaśniających tworzenie się 
i zmianę różnych zachowań społecznych i form społecznych; 

2) integracja nauk społecznych z naukami przyrodniczymi poprzez przy-
jęcie wspólnej perspektywy wyjaśniającej funkcjonowanie świata ludzi i świata 
zwierząt; 

3) szerokie wykorzystanie twardej metodologii nauk empirycznych umożli-
wiającej tworzenie teorii o wysokim stopniu ugruntowania w materiale badaw-
czym; 

4) możliwość wskazania praktycznych konsekwencji teorii w postaci dyrek-
tyw dotyczących funkcjonowania instytucji publicznych i podejmowania decyzji 
politycznych, tak aby uwzględniały one ewolucyjnie uwarunkowane formy za-
chowań społecznych; 

5) zwiększenie możliwości wyjaśniających teorii politycznych poprzez wska-
zanie na biologiczne przesłanki zachowań politycznych. 

Obok tych szans czy zalet podejścia ewolucyjnego nie wolno nie zauważyć 
wielkich kontrowersji, jakie ono rodzi – nie wolno nie widzieć potencjalnych 
wad i zagrożeń, jakie pojawiają się wraz z rozwojem wiedzy ewolucyjnej. Do naj-
ważniejszych należą: 

1) możliwość zredukowania bogactwa życia społecznego do zjawisk biolo-
gicznych, a więc postrzegania wielkich dokonań cywilizacji – zwłaszcza religii, 
sztuki i nauki – w kategoriach adaptacji i produktów ubocznych. Warto tu od 
razu dodać, że niezmiernie trudno jest napotkać w literaturze (jeśli w ogóle) ta-
kie stanowisko wyrażone wprost. Psycholodzy ewolucyjni są szczególnie wyczu-
leni na zróżnicowane i niejednolite mechanizmy relacji między genotypem a fe-
notypem, podkreślając szczególną i trudną do przecenienia rolę środowiska140, 
co przynajmniej częściowo osłabia ten zarzut; 

2) możliwość wykorzystania do uzasadnienia patologicznych zachowań spo-
łecznych, takich jak morderstwa i gwałty. Zdając sobie sprawę z wagi tych zarzu-
tów, David Buss zauważa, że są dwa wielkie niebezpieczeństwa kryjące się za ide-
ami ewolucyjnymi; po pierwsze myśl, że zło jest mechanizmem wykształconym 
w toku ewolucji, która mogłaby posłużyć w procesach sądowych do uniewinnień 
sprawców. Jeśli bowiem dałoby się wskazać odpowiednie struktury mózgowe 
odpowiedzialne za czynienie zła i wykazać ich ewolucyjne pochodzenie, to od-
powiedzialność za przestępstwa nie mogłaby zostać przypisana poszczególnym 
jednostkom, lecz byłaby związana z ich niezbywalną „naturą”. Po drugie, mor-

140  Ł. Budzicz, op. cit., s. 111.
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derstwo jest skutecznym sposobem uzyskiwania korzyści i zapewniania sukcesu 
reprodukcyjnego i jako takie sprawia, że zło jest istotnym elementem naszego 
funkcjonowania, by nie powiedzieć – nieodzownym141; 

3) możliwość wykorzystania do uzasadnienia tworzenia systemów politycz-
nych i społecznych opartych na nierówności i dyskryminacji. Istnieje, na przy-
kład, sporo wyników badań ewolucyjnych, które pokazują różnice w rozkładzie 
inteligencji pośród grup etnicznych i rasowych142. Polityczny „potencjał” takich 
stwierdzeń jest od razu widoczny. Steven Pinker powiada jednak, że nie powinni-
śmy obawiać się wyników badań na temat genetycznych uwarunkowań odmien-
ności dotyczących inteligencji w poszczególnych grupach, a także innych czyn-
ników je różnicujących o tyle, o ile będziemy pamiętać, że owe różnice informują 
o innym rozkładzie cech w populacji, a nie o jakościowej różnicy pomiędzy ludź-
mi. Innymi słowy różnice występujące pomiędzy poszczególnymi grupami nie 
powinny mieć wpływu na normatywne zasady dotyczące równości społecznej 
– to, że faktycznie jesteśmy inni, nie oznacza, że powinniśmy to sankcjonować 
prawnie i postępować tak, jakby było to nieusuwalne i nieuchronne143. Warto 
więc w tym miejscu podkreślić, że ostatecznie zarzut, iż psychologia ewolucyj-
na uzasadnia różne formy patologii, włącznie z rasizmem, seksizmem, morder-
stwami czy gwałtami, nie jest trafny. Psychologia ewolucyjna pozwala zrozumieć 
mechanizmy ich powstawania, jednak ich nie legitymuje144. To, jak wyniki badań 
zostaną wykorzystane politycznie, zależy wyłącznie od decydentów politycznych 
i społeczeństwa – nie od podejścia, w którym się one pojawiły. Niemniej ryzyko 
ideologizacji badań ewolucyjnych jest bardzo wysokie145.

Zamiast podsumowania 

Mając na względzie przedstawione w tym artykule poglądy, można uznać, że 
podejście ewolucyjne nie tylko oferuje naukom o polityce interesujące rozwią-
zania teoretyczne i wyjaśniające, ale także nakazuje przemyślenie sposobu pa-
trzenia na politologię w ostatnich dziesięcioleciach. Przede wszystkim podejście 
ewolucyjne uderza w konwencjonalność polityki i jej historyczność, jak również 
przygodność. Uderza także w jej czysto interakcyjny charakter, podobnie jak 

141  D. Buss, Ewolucja zła, [w:] J. Brockman (red.), Niebezpieczne idee we współczesnej 
nauce, przeł. A. Nowak, Sopot–Warszawa 2008, s. 29–31.

142  Np. J.P. Rushton, Evolutionary Biology and Heritable Traits (with References to Oriental-
-white-black Diff erences, „Psychological Reports” 1992, no. 71, s. 811–822; cyt. za: S.T. Fiske, 
Social Beings..., op. cit., s. 11.

143  S. Pinker, Grupy ludzi mogą się genetycznie różnić pod względem przeciętnych zdolności 
i temperamentu, [w:] J. Brockman (red.), s. 36.

144  Ł. Budzicz, op. cit., s. 112.
145  A. Rapoport, Ideological Commitments in Evolutionary Th eory, „Journal of Social 

Issues” 1991, vol. 47, no. 3, s. 83–99.
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w przekonanie, iż nasze zachowania są konsekwencją wyłącznie, a przynajmniej 
w przeważającej części, wpływów środowiska. Jego rewolucyjność polega więc 
na tym, że idzie pod prąd konsensusowi, jaki pojawił się w XX wieku, kiedy nikt 
zasadniczo nie kwestionował przekonania o historycznym i konwencjonalnym 
charakterze polityki. Przedmiot badania nauk o polityce, jako zmienny i histo-
rycznie określony, w świetle podejścia ewolucyjnego nie jest jednak przypadko-
wy. Więcej jeszcze, wydaje się silnie uwarunkowany wielowiekowymi procesami 
rozwoju ludzkiego gatunku. 

John R. Alford i John R. Hibbing argumentują, że podejście ewolucyjne 
rozwiązuje problemy, z jakimi nie mogą sobie poradzić dwa najpopularniejsze 
ujęcia – racjonalnego wyboru oraz behawioralizm. To pierwsze bowiem nie po-
szukuje w zasadzie przyczyn i korzeni preferencji, zaś to drugie przyjmuje ich 
środowiskowy charakter, pomijając jednak pytanie, dlaczego jednostki reagują 
w pewien sposób na owe uwarunkowania. Z tego względu podejście ewolucyjne 
ma na celu nie tyle zastąpienie powyższych, ile ich uzupełnienie poprzez wska-
zanie fundamentów ludzkiego zachowania, jakimi są uwarunkowania preferencji 
i okoliczności reakcji na bodźce środowiskowe146. Nowy ewolucjonizm pozwala 
więc, o czym już wspominałem, odnowić, choć przy zmienionych założeniach, 
myślenie behawioralne o polityce, po raz kolejny kierując uwagę politologów na 
zachowania polityczne.

146  J.R. Alford, J.R. Hibbing, op. cit., s. 707.




