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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono współczesne kontro-
wersje wokół zjawiska myślenia magicznego. 
Ukazanie tez formułowanych przez klasyków 
psychologii oraz badań antropologicznych 
stanowi wstęp do rozważenia pytania o uni-
wersalność zjawiska myślenia magicznego w 
rozumowaniu dorosłych członków zachodniej 
cywilizacji. Omówiono współcześnie prowadzo-
ne eksperymenty takich autorów, jak Nemeroff 
i Rozin czy Subbotsky, wskazujące na wystę-
powanie różnych form myślenia magicznego 
u normalnie funkcjonujących osób dorosłych. 
Zjawiska te interpretowane są w świetle teorii 
poznawczych, odwołujących się do specyfiki 
przetwarzania informacji, jak również two-
rzenia oraz funkcjonowania poszczególnych 
dziedzin wiedzy. Celem artykułu jest wskazanie 
potrzeby sformułowania teorii wyjaśniających 
mechanizm zjawiska myślenia magicznego 
oraz jednoznacznych danych pozwalających 
na odróżnienie normatywnych i patologicznych 
form myślenia magicznego.

WPROWADZENIE

Rozważania wokół definicji myślenia 
magicznego

Myślenie magiczne to zjawisko, które w 
psychologii wydawałoby się jednoznacznie 
i ostatecznie wyjaśnione. Wczesne prace 
antropologów, które zainspirowały klasyków 
psychologii, takich jak Piaget (1932) czy Freud 
(1993), nadały zjawisku myślenia magicznego 

specyficzne znaczenie i ugruntowały jego po-
zycję. Z jednej strony, przyjęło się odnosić tę 
formę myślenia do sposobów wyjaśniania świa-
ta dokonywanych przez członków społeczności 
„przedindustrialnych”, uznając równocześnie, 
że ta cecha myślenia stanowi o jakościowej od-
rębności sposobu ujmowania świata przez doro-
słych przedstawicieli społeczności pierwotnych 
lub kultur zachodniej cywilizacji. Z drugiej stro-
ny, występowanie myślenia magicznego łączono 
z wczesnymi etapami rozwoju poznawczego – i 
wówczas miało charakter normatywny – albo 
też z zespołami chorobowymi w psychiatrii, 
wskazującymi na występowanie poważnych 
zaburzeń myślenia człowieka dorosłego. Tego 
rodzaju sposób ujmowania zjawiska myślenia 
magicznego można odnaleźć w definicjach 
współczesnych. W Leksykonie psychiatrii 
(1993) Pużyński pisze, że pojęcie to odnosi 
się do kategorii myślenia prelogicznego lub 
archaicznego i jako takie, charakterystyczne 
jest dla dwu typów grup społecznych, to jest 
ludów pierwotnych i małych dzieci (pomiędzy 
3. a 7. rokiem życia). Występowanie myślenia 
magicznego u młodzieży i dorosłych traktować 
należy jako oznakę zaburzeń myślenia, wystę-
pujące najczęściej w psychozach (zwłaszcza 
schizofrenii). Myślenie magiczne rozumiane 
jest jako forma myślenia, w której logiczne 
zasady przyczynowości nie obowiązują, na-
tomiast ważną rolę odgrywa egocentryzm i 
duża plastyczność wyobrażeń. Podobne ujęcie 
zjawiska myślenia magicznego pojawia się w 
definicji Szewczuka (1985), który myślenie 
magiczne nazywa „myśleniem intencjonalnym, 
skierowanym na wpływanie przez nie samo na 
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zdarzenia w świecie otaczającym (występuje u 
ludów pierwotnych i małych dzieci)” (Szew-
czuk, 1985, s. 164). 

Próbując ustalić znaczenie terminu myśle-
nia magicznego, współcześni badacze wskazują 
na związek tego zjawiska z rozwojem rozumie-
nia przyczynowości. W tym kontekście jest to, 
jak twierdzą przykładowo Eckblad i Chapman 
(1983), rodzaj przekonania o istnieniu takich 
form relacji przyczynowych, które nie są zgod-
ne z istniejącymi normami czy konwencjami 
(za: Barnett, Corballis, 2002). Z kolei Zuzne i 
Johns (1989) podkreślają w definicji myślenia 
magicznego inne aspekty specyfiki procesu 
poznania, charakterystyczne dla myślenia 
magicznego, które według nich odnosi się do 
systemu przekonań. Według Zuzne i Johns 
(1989), myślenie magiczne to przekonanie, iż: 

a) transfer energii lub informacji pomię-
dzy dwoma obiektami, systemami fizycznymi 
może wystąpić dzięki występującemu podo-
bieństwu, bliskości czasowej lub przestrzennej

b) czyjeś myśli, słowa lub zachowania 
mogą odnieść określony skutek fizyczny w spo-
sób niewynikający z zaistnienia normalnych, 
naturalnych sposobów przesyłu (przekazu) 
energii lub informacji. 

Porządkując tak odmienne sposoby uj-
mowania myślenia magicznego, Rosengreen 
i Hickling (2000) zaproponowali rozróżnienie 
dwu pojęć: myślenia magicznego (magical thin-
king) i magicznych wyjaśnień oraz przekonań 
(magical explanations and beliefs). Myślenie 
magiczne odnosi się w tym ujęciu do tych form 
myślenia, jakie współcześnie nazwalibyśmy 
nielogicznym i irracjonalnym, a tradycyjnie 
uważanych za charakterystyczne dla wybra-
nych populacji (dzieci i dorosłych pochodzą-
cych ze społeczności pierwotnych). Magiczne 
wyjaśnienia i przekonania to natomiast przed-
miot zainteresowania współczesnych badaczy 
rozwoju dziecięcego rozumowania przyczy-
nowego, wykorzystywanego przez dzieci do 
wyjaśniania różnego typu codziennych zjawisk. 
O ile oba zjawiska odnoszą się do rozwoju po-
znawczego dzieci, o tyle magiczne wyjaśnienia 
w większym stopniu obrazują dziecięcy sposób 
ujmowania i rozumienia magii. Myślenie 
magiczne zakłada występowanie błędów w 

atrybucji związków przyczynowych podczas 
wyjaśniania natury różnych codziennych zja-
wisk. Zjawisko to opisywał Paget, wskazując 
na różnego typu pomyłki małych dzieci we 
wskazywaniu relacji przyczyna – skutek, ta-
kich jak realizm, polegający na niewłaściwym 
łączeniu zjawisk mentalnych i rzeczywistości. 
Magiczne wyjaśnienia i przekonania (bliskie 
terminowi zaproponowanemu przez Chandler 
i Lolande, 1994 – myślenie o magii) wiążą się 
z dziecięcą sprawnością w selekcji odpowied-
niego w danym przypadku systemu przekonań 
(wiedzy), umożliwiającego orientację i rozu-
mienie otaczającej rzeczywistości. Autorzy 
zakładają, że dzieci, używając terminu magia, 
odnoszą się do relatywnie koherentnego syste-
mu przekonań, dotyczącego przyczyn występo-
wania określonego typu zjawisk. Magia, choć 
nie dostarcza wystarczająco jednoznacznych 
danych, posiada moc wyjaśniania i czynienia 
zrozumiałymi obserwowanych zjawisk. Magia 
jest zatem jednym z wielu systemów wiedzy, 
który umożliwia wskazanie przyczyn występo-
wania określonych zjawisk. Autorzy twierdzą, 
że system przekonań magicznych niekoniecznie 
przybiera tak zaawansowaną formę, by nazwać 
go teorią w takim sensie, jak postulowany jest 
chociażby przez teoretyków nurtu theory, 
theory w badaniach nad dziecięcymi teoriami 
umysłu. Ich zdaniem, system przekonań ma-
gicznych ma niezwykłą siłę i znaczenie dla 
dzieci, gdyż umożliwia rozumienie różnego 
rodzaju zjawisk. System ten jest niezależny od 
innych rozwijających się systemów wyjaśniania 
i wiedzy tzw. naiwnej fizyki, biologii czy psy-
chologii. Autorzy postulują też, że przekonania 
magiczne tworzą oddzielny system, mający 
odrębną naturę i odmienne tory rozwojowe.

ŹRÓDŁA WSPÓŁCZESNEGO 
ROZUMIENIA ZJAWISKA 
KLASYCY ANTROPOLOGII 
O MYŚLENIU MAGICZNYM

Współczesny sposób rozumienia natury i spe-
cyfiki myślenia magicznego ma swe źródło 
w pracach antropologów, którzy badając kulturę 
i zwyczaje społeczeństw „przedindustrialnych” 
oraz wzajemne zależności pomiędzy dziedzi-
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nami magii, religii i nauki, zwrócili uwagę na 
sposoby wyjaśniania przez te społeczeństwa 
różnych codziennych i nadzwyczajnych zja-
wisk. Śledząc znaczenie różnych magicznych 
przekonań i praktyk, zwrócono uwagę na 
znaczenie zjawiska totemizmu1 dla rozwoju 
wierzeń religijnych i racjonalnego lub ma-
gicznego wyjaśniania zjawisk przyrodniczych. 
W klasycznych pracach antropologicznych2 
ugruntowała się interpretacja znaczenia przeko-
nań i praktyk magicznych jako najbardziej pier-
wotnych sposobów wyjaśniania otaczających 
zjawisk. Próba zrozumienia rzeczywistości 
prowadziła zatem w rozwoju kultur początkowo 
do rozwoju magii, później stanowiła ważny 
czynnik w rozwoju religii, wiodąc ostatecznie 
do pojawienia się nauki. W tym ujęciu magia 
stanowi bardziej „prymitywną” i błędną formę 
nauki. Magia jest tu rozumiana zatem jako 
system przekonań i wyjaśnień niemających 
większego sensu w zestawieniu z wyjaśnie-
niami oferowanymi przez współczesną naukę. 
Magia opiera się głównie na subiektywnych 
doświadczeniach, w których przemieszaniu 
ulegają dane wewnętrzne i zewnętrzne. Ważne 
dane dla rozumienia znaczenia magii przyniosły 
prace Malinowskiego (1955/1990), w których 
autor zwrócił uwagę na rolę, jaką pełni ona w 
sytuacjach, w których człowiek ma poczucie 
braku kontroli nad toczącymi się zjawiskami. 
Analizując codzienne życie społeczeństw 
pierwotnych Australii i Oceanii, wskazywał, 
że odwoływanie się do praktyk i wyjaśnień 
magicznych występuje tylko w pewnych 
określonych sytuacjach, których wspólną 
cechą jest ich nieprzewidywalność. Jak pisał: 
„Jest rzeczą niezwykle charakterystyczną, że 
połowom w lagunie, podczas których człowiek 
może całkowicie polegać na swojej wiedzy i 
umiejętnościach, nie towarzyszy żadna forma 
magii, natomiast połowom na otwartym mo-
rzu, pełnym niebezpieczeństw i niepewności, 
towarzyszy rozbudowany rytuał magiczny, 
gwarantujący bezpieczeństwo i dobre wyniki” 
(Malinowski, 1990, s. 384). Prace Malinowskie-
go wniosły do rozumienia roli magii i myślenia 
magicznego dwie ważne idee. Dowiodły, że 
człowiek może równocześnie korzystać z dwu 
sposobów ujmowania zjawisk – magicznego i 

racjonalnego. Na podstawie obserwacji autor 
doszedł do wniosku, że: „człowiek pierwotny 
potrafi obserwować i myśleć i posiada wyraża-
ny we własnym języku, system metodycznej, 
choć elementarnej wiedzy (…). Społeczności 
dzikich, nawet na najniższym poziomie rozwo-
ju, dysponują początkami nauki” (Malinowski, 
1990, s. 387). 

Druga ważna idea łączy się z funkcjonal-
nym ujęciem studiowania zjawiska magii. 
Malinowski podkreśla, że magia nie jest przede 
wszystkim rezultatem błędnego wnioskowania, 
ale pełni ważną rolę osobistą i społeczną. 

W pracach antropologów (takich jak Frazer 
czy Malinowski) odnaleźć można klasyfikacje 
i interpretacje znaczenia różnych typów prze-
konań magicznych. Przekonania magiczne od-
wołują się zasadniczo do dwu zasad przyczyno-
wości. Są to prawa podobieństwa i styczności. 

Prawo podobieństwa – „podobne wywo-
łuje podobne” – mówi, że skutek podobny 
jest do swej przyczyny lub wygląd zjawiska 
jest tożsamy z jego istotą – rzeczywistymi 
właściwościami (Malinowski, 1990). Zasada 
ta pozwala na uznanie, że jeśli dwie rzeczy są 
do siebie podobne, to posiadają także wspólne 
podstawowe właściwości. Dobrą ilustracją 
tej zasady są praktyki voodoo, polegające na 
paleniu lalki, reprezentującej wroga, w celu 
zadania cierpienia nieprzyjacielowi. 

Prawo styczności mówi, iż „rzeczy, które 
były kiedyś w styczności ze sobą, nadal dzia-
łają na siebie na odległość, nawet gdy fizyczna 
styczność zostanie zniesiona” (Malinowski, 
1990, s. 59). Prawo to, zwane także prawem 
„zarażenia” lub „zakażenia”, (contagion) 
zakłada, że rezultatem przeszłego kontaktu 
pomiędzy dwoma rzeczami jest przekazanie 
pewnych (istotnych) właściwości. Dodatkowo 
prawo to zakłada możliwość „przeniesienia” 
właściwości nie tylko za pośrednictwem bez-
pośredniego kontaktu, lecz także za pośred-
nictwem „nosiciela”. Zarażenie w naukowym 
sensie dotyczy możliwości i mechanizmów 
przenoszenia chorób za pośrednictwem wi-
rusów czy bakterii. W swej magicznej formie 
zarażenie obejmuje znacznie szerszy zakres 
zjawisk, które można poprzez bezpośredni lub 
pośredni kontakt wywołać. Poprzez kontakt 
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może dojść do „zarażenia” właściwościami 
fizycznymi, psychicznymi czy moralnymi 
o pozytywnym lub negatywnym nacechowaniu. 
Typowym przykładem magicznej formy prawa 
„styczności i zarażenia” są praktyki magiczne, 
obejmujące palenie włosów czy przedmiotów 
należących do nieprzyjaciela w celu wywołania 
jakichś negatywnych dla niego skutków, na 
przykład choroby. 

W pracach Frazera (1922/1978), Malinow-
skiego (1955/1990) czy Mead (1935/1986) od-
naleźć można liczne opisy praktyk magicznych 
odwołujących się do opisanych praw. Jednym 
z celów przedstawiania tego rodzaju zacho-
wań jest wskazanie specyfiki oraz jakościowej 
odrębności myślenia ludów pierwotnych i cy-
wilizowanych przedstawicieli współczes-nych 
społeczeństw industrialnych. 

MAGIA W MYŚLENIU I ZACHOWANIU 
WSPÓŁCZESNYCH DOROSŁYCH 

Przekonanie o racjonalności myślenia współ-
czesnych dorosłych jest jednym z ważnych 
elementów modeli psychologicznych opi-
sujących naturę rozwoju poznawczego. Dla 
ukształtowania się tego obrazu znaczącą rolę 
odegrała koncepcja Piageta, w której myślenie 
magiczne stanowi jeden z ciekawych epizodów 
rozwoju, przechodzący do „historii” wraz 
z opanowaniem zdolności do rozumowania 
logicznego na poziomie operacji formalnych. 
Badań nad opisanymi przez antropologów 
formami magicznej przyczynowości podjęli 
się współcześnie Nemeroff i Rozin. Celem 
studiów, prowadzonych od połowy lat 80., 
było prześledzenie występowania różnych 
form tej „archaicznej formy myślenia” (za 
definicją Pużyńskiego) w myśleniu współcze-
snych dorosłych. Nemeroff i Rozin oparli się 
w badaniach na wyróżnionych przez klasyków 
antropologii dwu formach praw rozumowania 
magicznego (prawach podobieństwa i styczno-
ści – zarażenia). 

Zjawisko magicznego podobieństwa w 
myśleniu współczesnych dorosłych Rozin 
i współpracownicy (Rozin, Millman, Nemeroff, 
1986; Rozin, Markwith, Ross, 1990) pokazali 
w eksperymencie, którego inspiracją były prace 

Piageta nad realizmem nominalnym. Pojęcie to 
odnosi się do niewłaściwego rozgraniczenia 
czy braku rozumienia arbitralnego związku po-
między nazwą i obiektem, którą to właściwość 
myślenia dostrzegał Piaget w zachowaniach 
młodszych dzieci. Procedura eksperymen-
tów przeprowadzonych przez zespół Rozina 
polegała na oglądaniu przez osoby dorosłe 
czynności wsypywania do czystych, pustych 
butelek cukru z oryginalnego, powszechnie 
znanego opakowania. W dalszej części osoby 
badane proszono o naklejenie na butelki (w 
dowolnej, wybranej przez siebie kolejności) 
dwu karteczek o treści: „cukier” (sucrose) lub 
„cyjanek, trucizna” (sodium cyanide, poison), 
po jednej na każdą butelkę. Kolejny krok eks-
perymentu polegał na wsypaniu odrobiny cukru 
z każdej butelki do osobnych szklanek z wodą i 
wymieszaniu płynu. Po zakończeniu procedury 
badani proszeni byli o ocenę chęci wypicia pły-
nu z każdej ze szklanek. Wykazano, że badani 
istotnie częściej woleliby sięgnąć po napój, 
w którym znajdowała się woda z dodatkiem cu-
kru z butelki oznaczonej nalepką „cukier”, a nie 
„trucizna”, pomimo że informację tę zamieścili 
samodzielnie w sposób arbitralny. W później-
szym badaniu wykazano istnienie takiej samej 
tendencji, gdy informacja była sformułowana w 
inny sposób: „to nie jest cyjanek, nie trucizna” 
(not sodium cyanide, not poison). Autorzy pod-
kreślali, że osoby badane często przyznawały, 
że odczuwały negatywne emocje, rozważając 
możliwości wypicia słodkiej wody, jeśli cukier 
pochodził z butelki oznaczonej jako „trucizna” 
nawet wówczas, gdy informacja zaprzeczała 
występowaniu trucizny. Eksperyment ten wska-
zał, że w myśleniu i zachowaniu współczesnych 
można odnaleźć przejawy akceptacji prawa 
podobieństwa opisywanego w badaniach nad 
myśleniem dorosłych ze społeczeństw prze-
dindustrialnych.

Prawo „styczności – zarażenia” odwołuje 
się do przekonań, iż rzeczy nie są tylko tym, 
czym się wydają na podstawie posiadanych 
właściwości, lecz także np. noszą część swojej 
„historii”. Prawo „styczności – zarażenia” prze-
jawia się między innymi w chęci bycia blisko 
lub oddalenia od określonych przedmiotów, 
zjawisk lub osób, wynikającej z pragnienia lub 
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obawy przeniesienia części właściwości osób, z 
którymi w przeszłości miały styczność. Prawo 
to wiąże się przykładowo z niechęcią kontaktu 
z przedmiotami należącymi obecnie lub w prze-
szłości do osób, których jednostka nie akceptuje 
(np. koszula mordercy). W pozytywnej wersji 
prawo to przejawia się w tendencji do bycia 
w bliskości z przedmiotami reprezentującymi 
właściwości, które jednostka chce posiadać 
(np. chusta Matki Teresy z Kalkuty). Magiczna 
forma prawa „zarażenia”3 zakłada przekonanie 
o możliwości przeniesienia właściwości psy-
chicznych czy symbolicznych poprzez kontakt 
bezpośredni lub pośredni. Jak zakładają Nume-
roff i Rozin (2000), w „słabej” formie prawo 
to można obserwować w przypadku dziedziny, 
jaką stanowi żywienie. Powszechny wstręt 
do spożywania pokarmu z talerza, na którym 
wcześniej znajdowały się insekty, pomimo 
dokonanej sterylizacji, wydaje się mieć uza-
sadnienie zarówno biologiczne, jak i kulturowe. 
Racjonalność takiego postępowania łączy się 
reakcją „wstrętu”, stanowiącą odruchową formę 
obrony organizmu przed niebezpieczeństwem. 
Ciekawsze dla psychologa wydają się jednak 
inne konsekwencje stosowania prawa „zaraże-
nia”, wówczas gdy dotyczy ono cech psychicz-
nych. Zespół Nemeroffa i Rozina badał tę formę 
przekonań w odniesieniu do kilku dziedzin. 
Jednym z nich było badanie przekonań na temat 
związków pomiędzy spożywanym pokarmem 
a istotnymi właściwościami osób (typowe 
amerykańskie przysłowie: You are what you 
eat). W jednym z eksperymentów Nemeroff i 
Rozin (1989) przedstawili osobom badanym 
opowiadania o dwu fikcyjnych społecznościach 
zamieszkujących jedną z oceanicznych wysp. 
Historie zawierały informacje na temat zwy-
czajów żywieniowych mieszkańców wyspy. 
Badanym przedstawiono dwie historie, w 
każdej z dwu wersji eksperymentu. W jednym 
z opowiadań o Chodorianach mieszkańcy 
fikcyjnej wyspy polowali na żółwie morskie i 
niedźwiedzie. W pierwszej wersji mieszkańcy 
mieli zjadać żółwie, a polować na niedźwiedzie 
tylko dla ich skóry, natomiast w drugiej wersji 
pożywienie stanowiło mięso niedźwiedzi, 
natomiast żółwie łowiono dla ich skorup. Po 
wysłuchaniu każdej historii osoby badane 

miały za zadanie ocenić mieszkańców wyspy, 
wybierając cechy z przygotowanego zestawu 
przymiotników. Wykazano, że osoby badane 
nadawały mieszkańcom hipotetycznej wyspy 
inny zestaw cech, zbliżony do cech zwierząt 
stanowiących ich pokarm. W dalszych bada-
niach Nemeroff i Rozin wykazali, że dorośli 
skłonni są łączyć spożywany pokarm z cechami 
moralnymi. Osoby przedstawione w opowia-
daniu jako spożywające niezdrowe jedzenie 
oceniano jako gorsze (w sensie moralnym) niż 
osoby wybierające zdrowe produkty. Jak wska-
zali autorzy eksperymentów, w codziennych 
zachowaniach osób dorosłych odnaleźć można 
dane świadczące o występowaniu przekonań 
o możliwości „zarażenia się” negatywnymi ce-
chami psychicznymi poprzez kontakt fizyczny. 
W sposób bardziej bezpośredni autorzy zajęli 
się badaniem przekonań o istnieniu możliwości 
„przenoszenia” cech psychicznych poprzez 
fizyczny kontakt z określonymi przedmiota-
mi. Nemeroff i Rozin (1994) przeprowadzili 
rozmowy na temat preferencji co do kontaktu 
fizycznego z różnymi obiektami. Osoby pyta-
no, czy założyłyby dokładnie „oczyszczony” 
sweter, który pierwotnie należał do innej osoby. 
Informowano, że sweter wcześniej miał kontakt 
z: a) osobami, do których badani mieli stosunek 
pozytywny lub negatywny (ukochany, wróg); b) 
osobami chorymi (choroba wątroby lub AIDS); 
c) czynnikiem budzącym wstręt (odchody psa). 
„Oczyszczenie” miało charakter fizyczny (np. 
sterylizacja) albo symboliczny (np. sprucie i 
wykonanie swetra na nowo) lub „duchowy” 
(np. sweter Hitlera noszony następnie przez 
Matkę Teresę dla oczyszczenia lub wyrównania 
„negatywnej energii”). Wypowiedzi badanych 
oceniano także pod względem akceptowanego 
przez nich modelu „zarażenia”, odbywającego 
się w sposób fizyczny (zarazki, bakterie, pozo-
stawione resztki) lub duchowy (symboliczna 
interakcja, pozytywna lub negatywna energia). 
W badaniach wykazano, że model „fizycz-
nych pozostałości” pojawiał się w przypadku 
fizycznych źródeł „zabrudzenia” (takich jak 
czynniki chorobotwórcze czy brud). Badani 
stosowali także model „duchowy”, lecz odnosili 
go częściej do wyjaśnienia niechęci kontaktu 
o charakterze interpersonalnym (sweter nosiła 
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wcześniej jakaś osoba). Prawidłowość tę za-
obserwowano u większości badanych (dwie 
trzecie). Ujawniono duże zróżnicowanie indywi-
dualne nasilenia przekonań o możliwości prze-
kazywania cech o charakterze niematerialnym 
– działania „duchowego” prawa „zarażenia”. 

Istotną konsekwencją badań prowadzo-
nych przez zespół Nemeroffa i Rozina było 
wskazanie takich zachowań współczesnych 
członków zachodniej cywilizacji, które świad-
czyły o powszechnym występowaniu w ich 
rozumowaniu klasycznych form myślenia 
magicznego. Ważnym zagadnieniem wydaje 
się jednak próba porównania w jednym badaniu 
w tych samych warunkach zachowań i wyja-
śnień stosowanych przez dorosłych i dzieci, 
a także dorosłych członków różnych kultur 
(np. dorosłych przedstawicieli społeczeństw 
industrialnych i tradycyjnych). Zagadnienia 
te podjął w badaniach E. Subbotsky (2001). 
Śledząc podobieństwa i różnice pomiędzy my-
śleniem dzieci i dorosłych, wykazał, że choć 
na poziomie werbalnym dorośli odrzucają 
możliwość magicznego wyjaśniania nadzwy-
czajnych zjawisk, to w zachowaniu nie są tak 
konsekwentni. Na poziomie behawioralnym 
nie odbiegali w istotny sposób od badanych 
grup dzieci, niemniej w odmienny sposób 
tłumaczyli swe zachowania. Odnosząc się do 
klasycznych założeń o jakościowej odrębności 
myślenia dorosłych pochodzących z różnych 
kultur, Subbotsky i Quinteros (2002) dokonali 
porównania zachowań i wyjaśnień proponowa-
nych przez członków tradycyjnej społeczności 
(meksykańska wioska) oraz wykształconych 
mieszkańców dużego miasta (studenci uni-
wersytetu w Wielkiej Brytanii). Porównując 
przejawy myślenia magicznego na poziomie 
deklaracji werbalnych i zachowań, wykazali ist-
nienie licznych podobieństw w zachowaniach 
członków tak odrębnych społeczności. Autorzy 
stwierdzili, że oddziaływania kulturowe, w 
tym poziom edukacji oraz ogólne nastawienie 
społeczne oddziałują na przejawy myślenia 
magicznego tylko do pewnego stopnia. Wycho-
wani w kulturze podkreślającej możliwość na-
ukowego, racjonalnego wyjaśnienia wszelkich 
zjawisk, wyedukowani dorośli zachodniego 
społeczeństwa podważali w rozmowie możli-

wość magicznego wyjaśniania obserwowanych 
dziwnych zjawisk. Równocześnie te same 
osoby w zachowaniu ujawniały skłonność – lub 
tylko dopuszczenie możliwości – wystąpienia 
niepokojącego, magicznego zjawiska w sytuacji 
wysokiego ryzyka. Nieedukowani mieszkańcy 
meksykańskiej wioski, wzrastający w kulturze 
akceptującej magię jako element wyjaśniania 
różnego typu zjawisk, zarówno na poziomie 
werbalnym jak i behawioralnym, skłaniali się 
ku magii jako sposobowi wyjaśniania obserwo-
wanych zjawisk. Nie można jednak powiedzieć, 
aby członkowie obu porównywanych kultur 
odrzucali lub akceptowali tylko magiczne lub 
tylko naukowe wyjaśnienia. Wydaje się, że w 
sytuacji wysokiego ryzyka członkowie obu 
społeczności skłonni byli dopuszczać możli-
wość magicznych wyjaśnień obserwowanych 
zjawisk. 

ROZWÓJ POZNAWCZY A MYŚLENIE 
MAGICZNE

Jak wyjaśnić występowanie zjawiska myślenia 
magicznego w myśleniu normalnie rozwijają-
cych się dorosłych? 

Nemeroff i Rozin (2000), interpretując 
uzyskane wyniki badań, deklarują, że myślenie 
magiczne jest zjawiskiem uniwersalnym i typo-
wym dla współczesnych dorosłych. Twierdzą, 
iż myślenie magiczne stanowi pewną uniwer-
salną cechę funkcjonowania ludzkiego umysłu 
czy sposobu myślenia o świecie. Wskazują 
także, że obserwowane przez antropologów zja-
wiska są odmienne w swym zakresie i tematyce, 
zależnej od specyfiki danej kultury, natomiast 
natura sposobu myślenia jest uniwersalna, m.in. 
w zakresie odwoływania się do praw styczności 
czy podobieństwa. Występowanie zjawiska 
myślenia magicznego Nemeroff i Ro-zin (2000) 
wyjaśniają naturą funkcjonowania poznaw-
czego człowieka, wskazując na ważny aspekt 
pragmatyczny magicznych wyjaśnień. Dowo-
dzą, że myślenie magiczne, po pierwsze, daje 
współczesnemu człowiekowi poczucie kontroli 
nad zjawiskami, które w innym wypadku nale-
żałoby uznać za całkowicie nieprzewidywalne. 
Po drugie, magiczne przekonania i wyjaśnienia 
stanowią odpowiedź na ludzką potrzebę sensu, 
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poczucia bycia częścią historii (jak pierścień 
babci noszony na palcu). Jak jednak wyjaśnić 
naturę i mechanizm zjawiska myślenia magicz-
nego oraz odnieść go do współczesnej wiedzy 
o mechanizmach poznania? 

Z jednej strony, uzasadnień występowania 
myślenia magicznego w myśleniu dorosłych 
można szukać w badaniach nad naturą pro-
cesów przetwarzania informacji. Inspirująca 
może być koncepcja Kahnemana, Slovica i 
Tver-sky’ego (1982), którzy wskazują, że 
istotną cechą procesu podejmowania decyzji w 
sytuacji braku wystarczającej ilości danych jest 
oparcie się na intuicji i korzystanie ze „skró-
tów”, heurystyk czy „praktycznych zasad”. 
Wskazują, że proces przetwarzania informacji, 
z uwagi na konieczność wykonywania bardzo 
wielu zadań jednocześnie, jest obarczony 
potrzebą podejmowania szybkich decyzji. Au-
torzy mówią, że system działa opierając się na 
poczuciu większej reprezentatywności jakiegoś 
rozwiązania (representativeness heuristic) dla 
już posiadanej wiedzy, a nie – wnikliwym roz-
sądzaniu poszczególnych alternatyw. W tym 
ujęciu związane z myśleniem magicznym 
zasady styczności i podobieństwa są rodza-
jem poznawczej heurystyki, pozwalającej na 
dokonywanie szybkich decyzji. Jeśli uznamy 
AIDS za chorobę śmiertelną, wówczas myśli-
my o osobach zarażonych wirusem HIV jak o 
innych chorych, nadając wirusowi HIV cechy 
znane nam z różnych typowych schorzeń. W 
tej sytuacji podobnie także oceniamy ryzyko 
zarażenia, stąd unikanie fizycznego kontaktu 
nawet za pośrednictwem rzeczy i przedmio-
tów, nieracjonalne w odniesieniu do zakażenia 
wirusem HIV. 

Z drugiej strony, ważnych danych dostar-
czają badania nad rozwojem poznawczym 
w odniesieniu do rozwoju poszczególnych 
dziedzin wiedzy. Boyer (1997, 2000) zga-
dza się ze współczesnymi ujęciami rozwoju 
poznawczego, podkreślając, że wiedza orga-
nizowana jest niezależnie w odniesieniu do 
kilku podstawowych dziedzin. Każdej dzie-
dzinie odpowiadają odmienne prawa i reguły 
przyczynowości, które są różne dla obiektów 
ożywionych i nieożywionych, naturalnych czy 
sztucznych. Podstawowe zasady dotyczące po-

szczególnych dziedzin wiedzy stanowią szkie-
let, wokół którego, w zależności od kontekstu 
kulturowego, organizowana jest gromadzona 
w kolejnych latach życia wiedza. Boyer wska-
zuje, że w przypadku magii i religii człowiek 
staje wobec sytuacji, która jest sprzeczna ze 
znanymi mu zasadami obowiązującymi w danej 
dziedzinie doświadczeń. Wówczas „zawiesza” 
nie tyle znane mu prawa przyczynowości, ile 
empiryczne oczekiwania, wynikające z wie-
dzy o obiektach i zasadach obowiązujących 
w odniesieniu do danej dziedziny. Na pod-
stawie doświadczenia intencje odnosimy do 
opisu świata społecznego (świat psychiczny), 
natomiast kontakt fizyczny odnosimy do dzie-
dziny świata obiektów nieożywionych (świat 
fizyczny). Magiczne prawa czy wyjaśnienia 
stanowią sytuację, w której przenosimy zasady 
obowiązujące w jednej dziedzinie wiedzy na 
inną dziedzinę. Jak pisze Boyer, magia i religia 
stoi w sprzeczności z ukształtowanymi oczeki-
waniami na temat praw oraz reguł obowiązują-
cych w poszczególnych sferach doświadczenia, 
co stanowi równocześnie o ich niezwykłej sile 
przyciągania uwagi. 

Odmiennie Rosengreen i Hickling (2000) 
postulują, że magiczne wyjaśnienia są rezulta-
tem tworzenia się odrębnej dziedziny – systemu 
wiedzy o magii i zjawiskach nadzwyczajnych. 
System ten wyznacza zakres obiektów i zja-
wisk oraz prawa określające możliwe relacje i 
mechanizmy obowiązujące w danym systemie. 
Magia ujmowana jest jako system odrębny 
od zjawisk typowych, naturalnych obiektów 
fizycznych i zjawisk psychicznych. Autorzy 
wskazują, że na początku średniego dzieciń-
stwa rozwijają się dziecięce przekonania na 
temat zjawiska magii, a dalszy rozwój polega 
na właściwym zakreśleniu zjawisk, które 
można wyjaśniać poprzez odwołanie się do 
magii. Zmiany te są w dużej mierze zależne 
od kontekstu kulturowego, z charakterystyczną 
dla naszej cywilizacji zachodniej tendencją 
do wskazywania magii jako rzeczywiście wy-
stępującego mechanizmu, ale tylko w ściśle 
określonych warunkach i tylko w odniesieniu 
do wąskiej grupy osób. W naszej kulturze ak-
ceptowane jest odwoływanie się do magii przez 
dzieci przedszkolne. Rosengreen i Hickling 
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(2000) wskazują, że ludzie rezerwują kategorię 
zjawisk magicznych tylko do zjawisk, które 
uważają za niemożliwe, nieprawdopodobne, a 
dzieci w okresie średniego dzieciństwa nie w 
pełni i nie zawsze trafnie oceniają możliwość 
zaistnienia różnego typu zjawisk. 

PODSUMOWANIE

Choć różne badania wykazały, że pewne formy 
myślenia archaicznego charakterystyczne są 
dla rozumowania dorosłych, to otwarte pozo-
stają pytania: Czy myślenie magiczne stanowi 
typową cechę myślenia dorosłych? Nemeroff 
i Rozin (2000) skłonni są zgodzić się z tezą 
o normatywności myślenia magicznego w 
rozumowaniu dorosłych. Z kolei badania Sub-
botsky’ego (2002) wskazują, że występowanie 
tego rodzaju zjawisk jest w dużej mierze uwa-
runkowane kulturowo. Występowanie myślenia 
magicznego zależy także od szeregu zmiennych 
indywidualnych. Namaroff i Rozin wskazali na 
występujące różnice indywidualne w nasileniu 
myślenia magicznego i przyjmowaniu zasad 
magicznej przyczynowości – prawa podobień-
stwa i zarażenia. Badania nad sytuacyjnymi 
wyznacznikami warunkującymi występowanie 
myślenia magicznego potwierdziły tezy antro-
pologów (Malinowskiego) o nadzwyczajnym 
charakterze sytuacji, w których ludzie odwołują 
się do magicznego wyjaśniania zjawisk. W ba-
daniach nad myśleniem dorosłych w sytuacji 
skrajnego stresu (wojna, ryzyko utraty życia) 

Keinan (1994) wykazała nasilenie myślenia 
magicznego, które ze szczególnie dużą siłą 
wystąpiło tylko u pewnego rodzaju osób doro-
słych, to jest osób charakteryzujących się niską 
tolerancję na niejasność (dwuznaczność). 

Występujące zróżnicowanie nasilenia i form 
myślenia magicznego prowadzi do postawienia 
kolejnych pytań. Czym możemy wyjaśnić zróż-
nicowanie w nasileniu skłonności do myślenia 
magicznego? Czy pewne formy myślenia wy-
stępują w szczególnych sytuacjach u normalnie 
funkcjonujących dorosłych, a odmienne typy 
magicznego rozumowania można uznać za 
symptomy zaburzeń myślenia? Czy decyduje 
o tym odmienność jakościowa, czy tylko nasile-
nie (ilość) obserwowanych przekonań lub wyja-
śnień? Wydaje się, że aktualnie brak jest teorii, 
która pozwoliłaby na pełne wyjaśnienie mecha-
nizmów myślenia magicznego. Wydaje się, że 
szczególnie obiecujące byłoby ujęcie rozwojowe 
tej problematyki. Kluczowym zagadnieniem wy-
daje się tu bowiem rozstrzygnięcie podobieństw 
i różnic pomiędzy myśleniem dzieci i dorosłych 
oraz wskazanie konsekwentnych trendów roz-
wojowych, dotyczących rodzaju dokonujących 
się zmian (zmiany ilościowe czy jakościowe). 
Zarówno z perspektywy teorii rozwoju poznaw-
czego, jak i praktyki psychologicznej ważna 
się staje odpowiedź na pytanie: Czy myślenie 
magiczne jest normą czy patologią? Określe-
nie jakościowych różnic pomiędzy typowymi 
formami myślenia magicznego a zjawiskami 
wskazującymi na występowanie zaburzeń jest 

istotne dla praktyki klinicznej. Jeśli bowiem myślenie magiczne bywa normą, to kiedy powinno 
się je uznać za zjawisko patologiczne?

PRZYPISY

1 Totemizm – według klasyka badań antropologicznych J. Frazera, jest ścisłym związkiem, o którym się 
sądzi, że istnieje między grupą krewnych, z jednej strony, a określonym rodzajem przedmiotów naturalnych 
lub wytworzonych, z drugiej; przedmioty te zwane są totemami tej grupy (za: Malinowski, 1990, s. 373). 
Z totemizmem wiąże się zbiór przesądów i praktyk magicznych, określających stosunek człowieka do totemu 
jako formę przyjaźni i powinowactwa. Autor twierdzi, że z wyobrażeń o pokrewieństwie i powinowactwie 
wynika system zakazów zabijania i spożywania totemu – czyli tabu totemicznego. 

2 Najważniejsza była praca J.G. Frazera The Goldem Bough: A study in Magic and Religion w polskim 
przekładzie – Złota gałąź, tłum. H. Krzeczkowski, Warszawa: PIW. 

3 Magiczna forma, w odróżnieniu od formy konwencjonalnej – racjonalnej, która wiąże styczność 
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z możliwością przenoszenia bakterii chorobotwórczych. 
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