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Wprowadzenie

Od obserwacji współczesności…

W 2015 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się 
monografia pt. Nauka jako obiekt kultu. Wprowadzenie do koncepcji scjento- 
teizmu (Jach, 2015b), przedstawiająca założenia koncepcji światopoglądu scjenty- 
stycznego (scjentoteizmu) oraz jej filozoficzne, psychologiczne i popkulturowe 
korzenie. W pracy zasygnalizowano konieczność podjęcia empirycznych ba-
dań  nad uwarunkowaniami, korelatami i konsekwencjami światopoglądu zbu-
dowanego na fundamentach odnoszących się do sfery nauki, a także wskazano 
wstępne kierunki tych badań. W czasie powstawania wymienionej monografii 
żadne tego rodzaju badania nie były jednak jeszcze prowadzone, a sam sposób 
pomiaru scjentoteizmu znajdował się dopiero w fazie opracowań.

Książka Światopogląd scjentystyczny – korelaty i uwarunkowania została 
pomyślana jako druga część rozważań nad światopoglądem scjentystycznym. 
W intencji autora stanowi również podsumowanie prac, bez których namysł 
nad scjentoteizmem nie miałby szans na przeobrażenie się z koncepcji być może 
interesującej, ale słabo odróżnialnej od swobodnej refleksji na temat funkcjono-
wania człowieka we współczesnym świecie, w rzeczywistą koncepcję psycholo-
giczną. Stąd też niniejsza monografia w przeważającej części składa się z treści 
prezentujących badania przeprowadzone w celu identyfikacji psychologicznych 
podstaw omawianego światopoglądu i obszarów relacji „ja” – świat, w których 
ten światopogląd się uobecnia. Regulacja relacji „ja” – świat opierałaby się w tym 
przypadku na przekonaniach odnoszących się do sfery naukowej oraz kontek-
stów, w których ustosunkowania do elementów systemu naukowego wchodzą 
w interakcje z innymi opiniami lub przekonaniami światopoglądowymi.
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Choć przedmiot obu książek jest taki sam, podobieństwa treściowe pomię-
dzy nimi ograniczają się do niezbędnego minimum, pozwalającego zoriento-
wać się w poruszanej problematyce bez częstego zaglądania do źródła szerzej 
prezentującego teoretyczne podstawy scjentoteizmu. Ponieważ jednak od wyda-
nia Nauki jako obiektu kultu… upłynęło już nieco czasu, uzasadnione wydaje 
się pytanie, czy poruszanie tematu odnoszenia się człowieka do otaczającej go 
rzeczywistości przez pryzmat ustosunkowań do elementów systemu naukowego 
wciąż jest potrzebne. Zdaniem autora, odpowiedź na to pytanie jest i jeszcze 
przez długi czas będzie twierdząca. Ostatnie lata obfitowały w liczne wydarzenia 
wspierające to stanowisko. 

Podczas przemówienia otwierającego galę wręczenia Nagród Nobla w 2016 roku 
biolog molekularny Carl-Henrik Heldin zwrócił uwagę na wyzwania, przed jakimi 
w połowie drugiej dekady XXI wieku stanęła nauka jako aktywność realizowa-
na w szerokim kontekście społecznym. Szwedzki badacz odniósł się szczególnie 
do kwestii podawania w wątpliwość wyników badań naukowych i zaprzeczania 
naukowemu dorobkowi w imię partykularnych interesów i bieżących korzyści, 
przede wszystkim politycznych: „Lecz podobnie jak w epoce Alfreda Nobla, dziś 
na całym świecie na niebie są ciemne chmury. Akty terrorystyczne są częścią co-
dziennego życia wielu ludzi, a w wielu miejscach toczą się wojny. Międzynarodowa 
współpraca, działania przekraczające granice i otwartość są krytykowane. Nauka 
i wiedza są kwestionowane, a jednym z ostatnich tego przykładów jest zagadnie-
nie klimatu. Wiodący politycy – zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjedno-
czonych – wygrywają głosy poprzez zaprzeczanie wiedzy i prawdom naukowym. 
Populizm jest rozpowszechniony szeroko i odnosi znaczące sukcesy polityczne. 
Ponura prawda jest taka, że nie możemy dłużej zakładać, że ludzie wierzą nauce, 
faktom i wiedzy”1 (The Nobel Prize Award Ceremony 2016, tłum. – Ł.J.).

W podobnym kontekście Kathleen Higgins (2016) zwróciła uwagę na obec-
ność w publicznym dyskursie akceptacji pojęcia „postprawda” („post-truth”), 

1 „But just as in the era of Alfred Nobel, today there are dark clouds in the sky around the 
world. Terrorist acts are a part of many people’s daily lives, and wars are under way in many 
places. International cooperation, cross-border movements and openness are being criticised.  
Science and knowledge are being questioned, the climate issue being one recent example. Lead- 
ing politicians − both in Europe and the United States – are winning votes by denying knowl- 
edge and scientific truths. Populism is widespread and is reaping major political successes. The 
grim truth is that we can no longer take it for granted that people believe in science, facts and 
knowledge”.
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otwierającego drogę do bezkarnego formułowania antynaukowych tez, które 
niegdyś byłyby określone mianem kłamstw. Amerykańska filozofka zachęcała 
przy tym naukowców do zaangażowania się w aktywność, której celem byłoby 
przypomnienie o tym, że społeczna misja nauki polega na dostarczaniu naj-
bardziej wiarygodnych informacji służących politykom i innym osobom de-
cyzyjnym w projektowaniu ich działań, których adresatem są szerokie grupy 
społeczne.

Dla ludzi oddanych nauce słowa zawarte w gorzkich diagnozach C.H. Hel-
dina i K. Higgins mogą wydać się budzącym trwogę świadectwem aktu-
alnej deprecjacji naukowego sposobu rozumienia świata. W perspektywie  
historyczno-socjologicznej rozważania na temat wzajemnych relacji pomiędzy 
nauką a innymi makrosystemami społecznymi nie są jednak czymś zaskakują-
cym (zob. na przykład klasyczne ujęcie w: Merton, 2002; przystępne omówienia 
wybranych kwestii w: Diamond, 2010; Johnson, 2015; Kragh, 2016). Można zary-
zykować tezę, że uwarunkowania polityczne, filozoficzne, religijne czy nawet śro-
dowiskowe od zawsze oddziaływały na sferę nauki w katalityczny lub supresyjny 
sposób. Przykładowo, Umberto Eco (2011) zaprezentował znaczenie kontekstu 
ideologicznego w obszarze odkryć geograficznych i astronomicznych, agresywny 
wpływ doktryny stalinowskiej na rozwój nauk przyrodniczych w Związku Ra-
dzieckim został przedstawiony i szeroko skomentowany przez Leszka Kołakow-
skiego (2001), Simon Baron-Cohen (2015) pokazał, w jaki sposób nazistowska 
„erozja empatii” oddziaływała na rozwój wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii, 
a Alberto Kornblihtt (2017) – jak naukową kartę rozgrywają władze argentyń-
skie w kontekście bieżących problemów natury ekonomicznej. O ile jednak zja- 
wisko wchodzenia nauki i naukowców w interakcje z uwarunkowaniami makro- 
strukturalnymi – jakkolwiek każdorazowo niepokojące – od dawna stanowi 
przedmiot badań nauk społecznych, z psychologicznego punktu widzenia in-
teresujące jest to, jakie indywidualne predyspozycje konkretnych osób wiążą  
się z ich zwiększoną podatnością na przekazy negujące ustalenia naukowe lub 
wykorzystujące je w związku z realizacją określonych interesów (bądź też ze 
zwiększonym oporem tych osób, by takim przekazom ufać). Rozwój badań nad 
wskazanym zagadnieniem może pomóc między innymi w poszukiwaniach od-
powiedzi na pytania o to, czy światopogląd zbudowany na naukowych funda-
mentach wiąże się na przykład z negatywnymi postawami względem polityków 
dyskredytujących rezultaty badań naukowych oraz czy pociąga za sobą afirmację 
dowolnych poglądów niepopadających w konflikt z aktualnym stanem wiedzy.
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W latach 2016–2018 wielekroć podejmowane były medialne dyskusje do-
tyczące wpływu portali społecznościowych (takich jak Facebook czy Twitter) 
i zachodzącej w ich obrębie selekcji docierających do ludzi informacji na świato- 
pogląd oraz zachowanie użytkowników tych mediów. Wydarzeniem napędzają-
cym prowadzone na ten temat rozważania była przedwyborcza kampania prezy-
dencka w USA, w której dwoje głównych kandydatów – Hilary Clinton i Donald 
Trump – na szeroką skalę wykorzystywało możliwości Internetu w celu przed-
stawienia siebie w pozytywnym świetle oraz deprecjacji kontrkandydata. Dzien-
nikarz „Tygodnika Powszechnego” Wojciech Brzeziński (2016a), posiłkując się 
danymi pochodzącymi z amerykańskiego portalu BuzzFeed, podał, że częścio-
wo bądź całkowicie rozmijało się z prawdą 38% doniesień publikowanych przez 
strony internetowe popierające Donalda Trumpa i 20% doniesień publikowanych 
na stronach sympatyzujących z Hilary Clinton.

Z punktu widzenia prowadzonych rozważań bardziej interesującym aspek-
tem wykorzystywania Internetu w politycznej kampanii było jednak stosowanie 
komunikatów adresowanych do odbiorców o specyficznych profilach psycho-
logicznych, określanych za pomocą algorytmów opierających się na analizach 
aktywności internetowej. Renaud Lambiotte i Michal Kosinski (2014) zauważyli, 
że jeśli – zgodnie z postulatami Paula Costy i Roberta McCrae – Wielka Piątka 
cech osobowości istnieje realnie (zob. np. McCrae, Costa, 1992), to jej oddziały-
wanie powinno być możliwe do zaobserwowania również w aktywności podej-
mowanej przez daną osobę w przestrzeni internetowej, na przykład na portalach 
społecznościowych. Pogłębione analizy danych na temat tego rodzaju aktywno-
ści – dane te określane są jako „big social data” (zob. również Kosinski, Wang, 
Lakkaraju, Leskovec, 2016) – umożliwiły badaczom między innymi opracowa-
nie modeli sieci kontaktów charakterystycznych dla intro- i ekstrawertyków; 
porównywanie tych modeli ze schematami kontaktów rzeczywistych osób po-
zwala przewidywać charakteryzujący je poziom ekstrawersji. Prawdziwą kopal-
nią danych przydatnych z punktu widzenia przedstawicieli nauk społecznych są 
natomiast zestawienia „polubień” (tak zwanych lajków) wystawianych treściom 
zamieszczanym na portalu Facebook (zob. Kosinski, Matz, Gosling, Popow, Still- 
well, 2015). Wu Youyou, Michal Kosinski i David Stillwell (2015) przedstawili 
dane wskazujące, że komputerowe algorytmy analizujące aktywność użytkow-
nika Internetu pod względem trafności określania cech jego osobowości są sku-
teczniejsze w tym zakresie od ludzi – od kolegów z pracy począwszy (w tym 
przypadku komputerowi do osiągnięcia lepszych rezultatów wystarcza już anali-
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za 10 „lajków”), na życiowych partnerach skończywszy (aby komputerowy algo- 
rytm trafniej określił cechy czyjejś osobowości, liczba analizowanych „lajków” 
powinna wynosić około 300). Co więcej, diagnozy będące rezultatem działania 
komputerowych algorytmów były z sobą bardziej zbieżne niż niezależne osza-
cowania dokonane przez różne osobą. Wu Youyou i współpracownicy (2015) 
zaznaczali, że ludzkie mechanizmy decyzyjne mogą być bardziej niż algorytmy 
wyczulone na subtelne, ale istotne szczegóły, jednocześnie jednak prognozowali 
szeroki zakres zastosowań algorytmów skanujących zbiory „big social data”: od 
wykorzystywanej w celach marketingowych i rekrutacyjnych diagnostyki oso-
bowości, przez dobór partnerów życiowych, do stworzenia robotów zastępują-
cych w relacjach interpersonalnych rzeczywiste osoby. Pod adresem entuzjastów 
opisanej techniki można sformułować szereg pytań2, w związku z poruszaną 
w książce tematyką należy jednak zaakcentować przede wszystkim, że istnieją 
powiązania prezentowanej metody z aspektami światopoglądu o wyraźnie scjen-
tystycznym ukierunkowaniu. Możliwość trafnego diagnozowania cech człowie-
ka na podstawie analizy zestawów „polubień”  – z jednej strony poprzez odno-
szenie się do czegoś tak złożonego jak ludzka osobowość, z drugiej zaś poprzez 
eksponowanie skuteczności ujawniającej się w czymś tak spektakularnym, jak 
zwycięstwo w amerykańskich wyborach prezydenckich – wydaje się prowadzić 
do umacniania społecznego wizerunku naukowców jako osób, przed który-
mi współcześnie nie ma już żadnych tajemnic. Jako ewentualną konsekwencję 
omawianego stanu rzeczy można wskazać stawianie nauce wygórowanych (a być 
może również nierealistycznych; zob. np. Borkowski, 2016; Harari, 2018) oczeki-
wań, które w zderzeniu z rzeczywistym poziomem efektywności nauki paradok-
salnie mogą prowadzić do obniżania się rangi naukowych wypowiedzi.

Jesienią 2016 roku w mediach podano informację o chorej na nieuleczalną 
postać raka czternastoletniej Brytyjce, która wyraziła życzenie pośmiertnego 
poddania swojego ciała procedurze krioprezerwacji; procedura ta polega na za-
mrożeniu ciała do temperatury, w której zatrzymane zostają biochemiczne pro-
cesy prowadzące do obumierania tkanek. Prośba ta była motywowana nadzieją 
na pojawienie się w przyszłości wiedzy i technologii pozwalających na reani-

2 Można pytać na przykład o to, czy pewne specyficzne konstelacje właściwości psycholo-
gicznych nie są związane z bardzo niską lub wręcz zerową tendencją do wystawiania „polubień” 
oraz czy algorytmy są zaopatrzone w mechanizm identyfikacji intencjonalnie produkowanych 
zbiorów „polubień” w celu symulowania zestawów cech, których użytkownik Intenetu w rzeczy-
wistości nie ma.
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mację dziewczyny oraz wyleczenie jej z dolegliwości, z którymi zmagała się ona 
przed śmiercią (zob. np. Kossobudzka, 2016). Opinię w tej sprawie musiał wy-
dać brytyjski sąd. Chodziło przy tym wcale nie o treść prośby, a o młody wiek 
dziewczynki – wątpliwości natury prawnej powstały z rozbieżnych opinii Bry-
tyjki i jej rodziców. 

Zjawisko konfrontowania się człowieka z własną śmiertelnością jest obecne 
w historii naszego gatunku od tysięcy lat, o czym świadczą zachowane wytwory 
kultury, a psychologiczne rozwinięcie znalazło na przykład w sformułowanej 
pod koniec XX wieku teorii opanowania trwogi (terror management theory; 
zob.  np. Rosenblatt, Greenberg, Solomon, Pyszczynski, Lyon, 1989). Okazuje 
się jednak, że osiągnięcia współczesnej nauki i technologii dostarczają ludziom 
obietnic realizacji pragnienia bycia nieśmiertelnym, wyrażonych choćby w wielo- 
wiekowych poszukiwaniach kamienia filozoficznego (miał przemieniać metale 
nieszlachetne w złoto, ale też stanowić źródło nieśmiertelności) i takich dzie-
łach, jak legenda o panu Twardowskim, historia Fausta czy opowieść o doktorze 
Frankensteinie. 

Choć procedurze krioprezerwacji towarzyszą wątpliwości dotyczące możliwo-
ści skutecznego przywrócenia tkankom ich właściwości sprzed zamrożenia, sam 
związany z nią przekaz wydaje się jasny: realizacja wielkiego pragnienia ludzkości 
polegającego na przeciwstawieniu się śmierci jest prawdopodobnie możliwa, ale 
nie dzięki praktykom religijnym i wierze, a dzięki dokonaniom naukowym. Pró-
bą opracowania innej niż krioprezerwacja naukowej metody okiełznania śmierci 
zajmują się badacze działający w ramach The Brain Preservation Foundation 
(http://www.brainpreservation.org/). Jej członkowie wyrażają przekonanie, że 
ludzka osobowość, pamięć i wiedza mają swoje fizyczne podłoże w konkretnym 
kształcie struktur i połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi organizmu. 
Przyjmują zatem, że jeżeli uda się opracować metody bardzo szczegółowego  
obrazowania ludzkich struktur nerwowych pozwalającego na budowanie ich mo-
deli (konektomów), możliwe będzie unieśmiertelnianie ludzi poprzez realizację 
następujących kroków: 1) szczegółowe obrazowanie systemu nerwowego danej  
osoby; 2) budowanie modelu struktur i połączeń nerwowych; 3) odtwarzanie 
sieci struktur i połączeń (a co za tym idzie – umysłu) nie w biologicznej tkance, 
lecz w układzie elementów elektronicznych. W ten sposób uwolniony od ko-
nieczności polegania na nietrwałej i niedoskonałej tkance nerwowej człowiek  
będzie mógł funkcjonować in saecula saeculorum. Działalności BPF został po-
święcony jeden z felietonów Michaela Shermera (2016). Shermer wspomina, że 

http://www.brainpreservation.org/
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marzeniem założycieli Fundacji jest osiągnięcie za pomocą naukowych odkryć 
i zaawansowanych technologii stanu, w którym biologiczne ciała zostałyby za-
stąpione optymalnie zaprojektowanymi odpowiednikami, wolnymi od chorób, 
niepodlegającymi starzeniu się i umieraniu. Tym samym w obrębie systemu na-
ukowego miałaby zostać zrealizowana utopijna wizja raju na ziemi. Nawet jeśli 
realizacja owej wizji nie jest możliwa w nieodległej przyszłości, już samo infor-
mowanie opinii publicznej o szansach na nieśmiertelność może rozpalać umys- 
ły i kreować wizerunek nauki jako panaceum na wszelkie problemy ludzkości 
(zob. np. Niedzicki, 2016). Interesujące wydają się w tym kontekście próby odpo-
wiedzi na pytanie, czy taki sposób prezentowania możliwości nauki i naukowców 
przekłada się na wyższy poziom entuzjazmu w postawach względem elementów 
systemu naukowego oraz czy dla osób o scjentystycznie ukierunkowanym świato- 
poglądzie obietnice „naukowego zbawienia” faktycznie są bardziej atrakcyjne niż 
ich odpowiedniki osadzone w kontekstach religijnym czy filozoficznym.

Opinię publiczną często informuje się o wynikach naukowych dociekań 
i koncepcjach naukowych za pośrednictwem mediów – zarówno tych koncen-
trujących się na popularyzacji nauki, jak i tych prezentujących szerszy zakres 
tematów, wśród których znajdują się również te naukowe. Jak wspomina Jerzy 
Biniewicz (2016), funkcją takich przekazów nie jest jedynie poszerzanie wiedzy, 
ale też przykuwanie uwagi, dostarczanie rozrywki czy utwierdzanie odbiorców 
w przekonaniu, że są oni na bieżąco z aktualnymi tematami naukowymi. Steven 
E.  Shladover (2016) zwraca natomiast uwagę na stosowane do przekazywania 
wyników badań naukowych techniki dziennikarskie, polegające na eksponowa-
niu najbardziej optymistycznych wizji zastosowania rozwiązań zaprojektowa-
nych z wykorzystaniem naukowych odkryć; pisane tak artykuły popularyzujące 
naukę mogą stawać się bardziej ekscytujące niż rzetelne opisy przeprowadzonych 
badań, choć analizy poważnych tekstów naukowych pokazują, że i w nich moż-
na odnaleźć ślady podobnych hiperbolizacji. Przykładowo, Andrew W.  Brown, 
Michelle M. Bohan Brown i David B. Allison (2013) w swoim artykule z zakresu 
dietetyki poświęcili wiele uwagi obecnemu i w popularnych przekazach, i w ko-
munikatach profesjonalnych zjawisku przypisywania zbyt wielkiego znaczenia 
nawykom dotyczącym spożywania śniadań w procesie utrzymywania prawidło-
wej masy ciała. W monografii zatytułowanej Mit neuronów lustrzanych Gregory 
Hickok (2016) ukazał natomiast szereg tyleż spektakularnych, co nieuzasadnio-
nych ekstrapolacji wyników badań dotyczących specyficznej grupy komórek 
nerwowych w korze motorycznej makaków na wiele aspektów funkcjonowania 
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ludzi; wyniki badań miałyby służyć rozwiązaniu problemu jąkania się, leczeniu 
schizofrenii i psychopatycznych zaburzeń osobowości, a także mieć przełożenie 
na modyfikacje w zakresie orientacji seksualnej, intensywności erekcji i entuzja-
zmu podczas kibicowania towarzyszącego zawodem sportowym. 

Jedno z zastosowań najnowszych odkryć naukowych i technologicznych, wo-
kół którego trwają obecnie burzliwe dyskusje, to możliwość wykorzystywania 
na szeroką skalę autonomicznych pojazdów, które potrafiłyby przemieszczać się 
w ruchu drogowym bez udziału kierowcy. Na łamach „Świata Nauki” felietonista  
David Poque (2016) wspomina o ekspertach szacujących, że w pięcioletniej per-
spektywie auta tego rodzaju staną się na drogach czymś powszechnym, oraz pre-
zentuje szereg zmian, jakie za sprawą takich pojazdów zachodzić będą zarówno 
w życiu ludzi, jak i w systemach społeczno-ekonomicznych. Co jednak interesują-
ce, w tym samym numerze miesięcznika Steven E. Shladover (2016) zwraca uwagę 
na to, że sama etykieta „pojazd autonomiczny” jest nieprecyzyjna, a Międzynaro-
dowe Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji zdefiniowało aż sześć możliwych 
poziomów automatyzacji pojazdów – od zerowej po pełną. Aby dowiedzieć się 
więcej o prognozowanej powszechności pojazdów autonomicznych, odbiorca in-
formacji powinien zadać pytanie, o jaki poziom autonomiczności pojazów rzeczy-
wiście chodzi w danym komunikacie. 

Gdy mówimy o przesadnie optymistycznych prognozach zastosowania wy-
ników badań naukowych, nie sposób zapomnieć, iż w komunikatach z badań 
drastycznie skraca się perspektywy czasowe, w jakich pewne efekty miałyby 
być osiągnięte. Jak wspomina Yoshua Bengio (2016), w 1967 roku zatrudniony 
w Massachusetts Institute of Technology autor badań nad sztuczną inteligencją 
Marvin Minsky przewidywał, że AI dorównująca ludzkiej stanie się faktem 
w ciągu życia jednego pokolenia. Od tamtego momentu upłynęło już pół wieku 
i choć możliwości współczesnych maszyn w niektórych przypadkach wydają 
się faktycznie spektakularne (zob. np. Esteva et al., 2017), to przewidywania 
Minsky’ego wciąż nie doczekały się satysfakcjonującej realizacji. Od wielu lat 
w przestrzeni medialnej podawane są również wciąż nowe terminy wysłania 
załogowej misji na Marsa. Jesienią 2016 roku padła kolejna data: miliarder i wi-
zjoner Elon Musk ogłosił, że pierwsi ludzie dotrą na tę planetę w ciągu sześciu 
lat. Co więcej, Musk planuje do lotów międzyplanetarnych wykorzystywać ra-
kiety zdolne jednorazowo zabierać aż stu kolonistów. Dziennikarz Wojciech 
Brzeziński (2016b) swoje prasowe doniesienie na temat wystąpienia dyrektora 
generalnego SpaceX zaczął słowami: „To była albo najważniejsza konferencja 
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w historii naszego gatunku, albo największy w jej historii dowód pychy” (Brze-
ziński, 2016b, s. 9). 

Przykłady komunikowania wyników badań i ich aplikowania do rzeczywi-
stości – niezależnie od tego, jak bardzo są fantastyczne czy realne – prowokują 
do pytań dotyczących między innymi światopoglądowych uwarunkowań od-
noszenia się do informacji ze sfery nauki – od entuzjazmu, przez sceptycyzm, 
po kontestację – oraz psychologicznego funkcjonowania entuzjastów nauki, gdy 
realizacja wyrażanych wcześniej optymistycznych prognoz spełza na niczym.

… do psychologii światopoglądu scjentystycznego

Co jakiś czas ogłasza się rychłe dojście nauki do „punktu Omega”, w którym 
wszystkie tajemnice świata zostaną całkowicie rozwikłane i praca naukowców 
będzie polegać nie tyle na odkrywaniu nowych rzeczy, ile na doprecyzowaniu 
wiedzy już zdobytej. U progu XX wieku wierzył w to William Thomson (Lord 
Kelvin), który twierdził, że fizykom wkrótce pozostanie już tylko poprawianie 
narzędzi pomiarowych (zob. Hanlon, 2011). Całkiem niedawno analogiczne 
prognozy względem nauk społecznych formułował Francis Fukuyama (2009), 
wieszczący rychły koniec historii. Także w psychologii bez trudu można wska-
zać koncepcje, w których obiecuje się pełne wyjaśnienie fenomenów dotyczących 
ludzkiego zachowania i psychiki – począwszy od klasycznej Watsonowskiej kon-
cepcji behawioryzmu i Freudowskiej psychoanalizy (zob. np. Benjamin,  2008), 
a skończywszy na Kanazawy wersji psychologii ewolucyjnej (zob. Miller,  
Kanazawa, 2010) czy aktualnych nadziejach związanych z metodami neuro-
obrazowania (zob. np. Nisbett, 2016). Jak dotąd wszystkie przewidywania do-
tyczące doprowadzenia dziejów nauki do końca okazały się jednak nietrafne 
(zob.  np.  Kragh, 2016) i wydaje się, że pracy dla naukowców różnych dziedzin 
nie zabraknie jeszcze przez długi czas. Dla samych badaczy chwila dokonania 
odkrycia czy uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytanie często nie oznacza bo-
wiem wcale zakończenia prac, lecz raczej odsłania kolejne problemy badawcze 
i stanowi motywację do postawienia następnych pytań i projektowania dalszych 
badań.

Mimo iż przeszłość pokazuje, że łatwiej opowiadać o możliwości doprowa-
dzenia naukowych dociekań do ostatecznego punktu, niż rzeczywiście dotrzeć 
do jej końca, współcześnie zarówno aktualny stan wiedzy naukowej, jak i zakres 
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jej zastosowań bywają przeszacowywane. Wizerunek nauki rozwijanej wedle ak-
tualnych standardów metodologicznych nie zawsze odpowiada temu, w jaki spo-
sób bywa ona postrzegana przez samych naukowców oraz przez osoby, które nie 
zajmują się nauką w sposób profesjonalny. Przykładów ilustrujących pierwszy 
z wymienionych przypadków dostarczają między innymi prace Józefa Życiń-
skiego (2012, 2015) i Helgego Kragha (2016), ukazujące rolę czynników świato- 
poglądowych oraz estetycznych w myśleniu naukowców o owocach ich prac 
i procesie poszukiwania odpowiedzi na największe pytania ludzkości. Natomiast 
dokonana przez Patricię A. Fleming i Philipa W. Batemana (2016) analiza czę-
stości badań ssaków zamieszkujących Australię pokazuje, że czynniki estetyczne 
mogą nie tylko odgrywać rolę w wyborze problematyki naukowej, lecz także 
pociągać za sobą dalekosiężne skutki3. 

Na możliwe konsekwencje nadreprezentacji osób o poglądach liberalnych 
wśród badaczy zajmujących się naukami społecznymi zwrócili uwagę José 
L. Duarte i współpracownicy (2015), a jako możliwe skutki omawianego stanu 
rzeczy wskazali stronniczość w interpretowaniu wyników oraz zawężenie pola 
podejmowanych problemów do obszaru kompatybilnego ze światopoglądem 
badaczy. Sposób prezentowania i wykorzystywania elementów systemu nauko-
wego w przekazach nieprofesjonalnych (między innymi popularyzatorskich, 
rozrywkowych czy reklamowych) nierzadko opiera się na mechanizmach hiper- 
bolizacji oraz skomplikowanej terminologii – mają one na celu wytworzenie 
u odbiorców wyobrażenia nauki jako dziedziny udzielającej odpowiedzi na 
wszystkie możliwe pytania, której zalecenia prowadzą niezawodnie do zaspoko-
jenia aktualnego zapotrzebowania społecznego (zob. Jach, 2015a; Makri, 2017). 
Jako przykład takiego zjawiska można przywołać następującą wypowiedź re-
daktora naczelnego  popularnonaukowego czasopisma „Focus”: „Nie ma już 
żadnych tajemnic. Nauka dokładnie wyjaśnia, jakie cechy i dlaczego podnoszą 
atrakcyjność fizyczną. (…) Jeśli będziesz świadomy tego, jak i dlaczego ukształ-
towała nas ewolucja, łatwiej znajdziesz sposób poprawienia własnych niedostat-
ków” (Pasek, 2016, s. 3). 

Nie tylko jednak sfery atrakcyjności fizycznej i doboru partnera są współcześ- 
nie poddawane naukowej refleksji. Na naukowych odkryciach mogą być oparte 

3 Badania te wskazują, że uczeni nie tylko poświęcają więcej uwagi na badanie zwierząt, któ-
re można uznawać za „ładniejsze”, lecz także w badaniach „ładniejszych” zwierząt kładą większy 
nacisk na aspekty anatomiczne, a w badaniach „brzydszych” – na aspekty ekologiczne.
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między innymi porady dotyczące spożywania posiłków, wypoczywania, ucze-
nia się, ubierania i czynności pielęgnacyjnych (zob. np. Mateusiak, Gwozdecka-
-Wolniaszek, 2013; Sikora, 2015). W emitowanym także w polskiej telewizji pro-
gramie Anatomia głupoty pokazuje się, że naukowej analizie zjawisk fizycznych 
może towarzyszyć prezentacja zdarzeń rodem ze slapstickowej komedii, a wykaz 
problemów podejmowanych przez Randalla Munroe (2015) utwierdza w przeko-
naniu, że do formułowania naukowo opisywalnych problemów mogą prowadzić 
seanse takich filmów, jak Gwiezdne wojny czy 300, lektura Małego Księcia bądź 
przeglądanie materiałów zamieszczanych na portalach społecznościowych. 

W kontekście rozważań na temat neuropsychologicznych uwarunkowań hu-
moru (zob. Hurley, Dennett, Adams, 2016) do rangi zagadnienia dającego się 
poddać naukowej refleksji urasta możliwość ułożenia najśmieszniejszego dow-
cipu świata, sygnalizowana w słynnym skeczu grupy Monty Pythona4. Podczas 
odbywającej się w 2015 roku w Krakowie konferencji Bóg i nauka inspirowanej 
myślą Michała Hellera można było natomiast wysłuchać referatu, w którym pre-
legent sugerował konieczność wprowadzenia w doktrynie Kościoła katolickiego 
modyfikacji czyniących ją bardziej zgodną z aktualnym stanem wiedzy nauko-
wej. Przytoczone przykłady obserwowanej współcześnie tendencji ujawniają 
z jednej strony ogólny wzrost znaczenia elementów systemu naukowego wzglę-
dem innych sposobów wypowiadania się na temat otaczającej rzeczywistości, 
z drugiej zaś wyraźne zaznaczanie się obecności naukowego kontekstu i termi-
nologii w wielu różnych obszarach ludzkiej aktywności.

Zdaniem Macieja Dymkowskiego (2003, 2011), psychologiczne funkcjono-
wanie człowieka kształtowane jest nie tylko przez uwarunkowania biologiczne, 
lecz także przez czynniki geograficzne, historyczne i społeczno-kulturowe. Na 
styku indywidualnych predyspozycji jednostki oraz wskazanych uwarunko-
wań zewnętrznych wyłania się specyficzna dla danego miejsca i czasu men-
talność, obejmująca „treści przekonań, wyobrażeń, postaw i skryptów składa-
jących się na system wiedzy zakodowanej w pamięci wraz z przyjmowanymi 
przez jednostkę wartościami, jak i jej utrwalone sposoby i nawyki myślenia 
o własnej osobie, o świecie zewnętrznym oraz o relacjach ja – świat” (Dym-
kowski, 2003, s. 226). Badacz zauważa przy tym, że mentalność – poprzez od-
noszenie się nie tylko do indywidualnej perspektywy poznawczej, lecz także 

4 W tym przypadku dowcip okazywał się jednocześnie zabójczy; zob. Latający cyrk Monty 
Pythona, odcinek 1.
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do wspólnych wielu ludziom sposobów ujmowania świata – stanowi podsta-
wę charakterystycznego dla danego momentu historycznego światopoglądu. 
Światopogląd ten ma z kolei wpływ między innymi na sposób odnoszenia 
się człowieka do samego siebie, otaczającej go rzeczywistości i jej elementów, 
sfery wartości oraz obszaru wierzeń, mitów i przesądów5. Charakterystyczne 
cechy mentalności to z jednej strony powszechność jej występowania w obrę-
bie zbiorowości funkcjonujących w danym „klimacie” geograficzno-społeczno-
-kulturowym (zob. również Nisbett, 2015), z drugiej zaś zmienność w dłuższej 
perspektywie czasowej. Według Dymkowskiego (2003, 2011), z wymienionymi 
aspektami może wiązać się problem ekstrapolowania wyników współczesnych 
badań psychologicznych na ogół ludzkości, zamieszkującej naszą planetę nie 
tylko w danej chwili, lecz także w przeszłości i przyszłości (zob. również Hen-
rich, Heine, Norenzayan, 2010).

Prezentowana w książce koncepcja scjentoteizmu oraz rezultaty przeprowa-
dzonych badań odnoszą się do kwestii miejsca, jakie w tworzących światopogląd 
jednostki przekonaniach zajmują współcześnie konteksty związane z nauką. Wy-
niki badań psychologicznych z ostatnich lat pokazują, że spostrzeganie nauki  
wyłącznie jako systemu dostarczającego ludziom wiedzy pozwalającej lepiej zrozu-
mieć świat oraz podejmować decyzje prowadzące do realizacji założonych celów 
nie uwzględnia wszystkich pełnionych przez nią funkcji poznawczych, emocjonal-
nych czy motywacyjnych. Uzyskiwana przez człowieka wiedza naukowa wchodzi 
bowiem w interakcje nie tylko z dotychczas zebranymi przez daną osobę infor-
macjami, lecz także z jej dążeniami, samooceną oraz podejściem do świata i in-
nych ludzi. W piśmiennictwie z ostatnich dekad można odnaleźć wyniki licznych 
badań na temat przyswajania informacji naukowych i sposobu odnoszenia się  
do nich, między innymi w zależności od tego, jak są prezentowane oraz jakie są 
psychologiczne parametry odbiorcy. Dziedzina psychologicznych dociekań zwią-
zanych z odbiorem informacji naukowych została nazwana przez autora recep-
tywną psychologią nauki, w odróżnieniu od aktywnej psychologii nauki, badającej 
psychologiczne kwestie towarzyszące uprawianiu nauki (Jach, 2015b).

Na odbiór informacji etykietowanych jako naukowe wpływa między innymi 
sposób ich prezentowania – jako naukowe postrzegamy informacje charaktery-
zujące się wysokim stopniem skomplikowania i fasadową eksperckością. Bada-

5 Przegląd koncepcji na temat psychologicznego znaczenia pojęcia światopoglądu można 
odnaleźć w: Nillson, 2013.
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nia na temat roli, jaką w tym kontekście mogą odgrywać formuły matematyczne, 
zostały przeprowadzone przez Kimmo Erikssona (2012). Szwedzki badacz prosił 
w nim uczestników – osoby z wyższym wykształceniem uzyskanym w różnych 
obszarach wiedzy – o ocenę jakości badań z zakresu antropologii ewolucyjnej 
i socjologii na podstawie abstraktów artykułów, w których badania te były zapre-
zentowane. Część z respondentów poddawała ocenie oryginalne wersje abstrak-
tów, natomiast inni oceniali wersje, do których dodano niepowiązaną z ich treś- 
cią formułę matematyczną, pochodzącą z artykułu opublikowanego w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Przeprowadzona w modelu:  2 (abstrakt  
antropologiczny lub socjologiczny) x 2 (obecność lub nieobecność matematycz-
nego wzoru) x 4 (wykształcenie w dziedzinie nauk humanistycznych bądź spo-
łecznych, medycyny, nauk ścisłych lub „innych”, na przykład pedagogiki), ana-
liza wariancji ujawniła istotność efektu związanego z obecnością matematycznej 
formuły – badania opisane w abstraktach, do których została ona dodana, były 
oceniane wyżej niż badania z ich oryginalnych wersji. Co interesujące, efekt ten 
był moderowany przez dziedzinę wiedzy, w której oceniający byli biegli – o ile 
osoby wykształcone w zakresie nauk ścisłych i medycyny oceniały jakość wszyst-
kich badań w podobny sposób, to osoby z dyplomami w zakresie nauk humani-
stycznych, społecznych lub „innych” wyżej oceniały badania, których streszcze-
niom towarzyszyły matematyczne wzory. Przedstawione przez Erikssona wyniki 
wskazują, że istnieje możliwość swego rodzaju „uwodzenia matematyką” osób, 
które są konfrontowane z przekazami wzbogacanymi o kojarzone z nią elemen-
ty, a nie mają odpowiedniego przygotowania. Choć na omawianym poziomie 
formuły matematyczne pozbawione są swojego wymiaru znaczeniowego, ich  
estetyka oraz przywoływane przez nie skojarzenia mogą czynić odbiorców po-
datnymi na przyswajanie informacji prezentowanych z użyciem matematyczne-
go kontekstu. Ponieważ scjentoteizm jest światopoglądem nie tyle naukowym, 
ile unaukowionym, ciekawe wydaje się pytanie, jaki jest wpływ poziomu scjento- 
teizmu odbiorców na ich podatność/oporność na uleganie wpływowi przekazów 
zaopatrzonych w matematyczne formuły lub skomplikowaną terminologię.

Podobne pytania rodzą się w konfrontacji z wynikami badań nad wykry-
waniem oraz odbiorem przekazów w istocie pozbawionych sensu, które udają 
jednak komunikaty o głębokiej treści (badania takie przeprowadzili Gordon 
Pennycook, James Allan Cheyne, Nathaniel Barr, Derek J. Koehler i Jonathan 
A. Fugelsang, 2015). W serii badań na próbach studentów lub osób rekrutowa-
nych za pomocą Internetu badacze odnotowali między innymi, że tendencja do 
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dostrzegania głębokiego sensu w wygenerowanych losowo sentencjach wiązała 
się dodatnio z przekonaniami religijnymi, skłonnością do błędnego rozumienia 
pojęć i relacji pomiędzy nimi (ontological confusion), wiarą w intuicję, przeko-
naniami paranormalnymi, myśleniem spiskowym oraz uznawaniem skutecz-
ności tak zwanej alternatywnej medycyny. Ujemnymi korelatami inklinacji do 
dostrzegania głębi w losowo ułożonych formułach okazały się natomiast między 
innymi refleksyjność, inteligencja słowna, kompetencje numeryczne i umiejęt-
ność oderwania się podczas wnioskowania od heurystyk i stronniczości. Anali-
zując wyniki tych badań, można odnieść wrażenie, że podwyższona tendencja 
do dostrzegania fałszywego „porządku w chaosie” powiązana jest z jednej strony 
z obniżonymi kompetencjami poznawczymi, z drugiej zaś z silniejszą inklina-
cją do  popełniania tak zwanych „błędów I rodzaju”, czyli reagowania pomimo 
braku rzeczywistych podstaw do podjęcia działania. Należy jednak zaznaczyć, 
że konstrukcja narzędzia do pomiaru skłonności do oceniania przypadkowych 
zdań jako zawierających głęboki sens została oparta przez Pennycooka i współ-
pracowników na wyrażeniach „wyprodukowanych” przez internetowy moduł 
dostępny na stronie http://wisdomofchopra.com/6, którego bazę stanowią słowa 
mogące przywoływać skojarzenia z sentencjami obecnymi we wschodnich filo-
zofiach lub w tekstach związanych z ruchem New Age. W związku z tym warto 
zadać pytanie o to, czy zmienne psychologiczne „uodparniające” na impresywne 
właściwości tego rodzaju przekazów byłyby równie skuteczne wtedy, gdyby ko-
munikaty zawierały nie rzekome mądrości Deepaka Chopry, a treści kojarzące 
się z wynikami naukowych badań. Szerokie możliwości generowania tego rodza-
ju zdań oferuje na przykład popularny współcześnie kontekst ewolucyjny. Oto 
dwa przykładowe zdania, z których – zgodnie z założeniami logiki Arystotele-
sowskiej – co najwyżej jedno może być zdaniem prawdziwym:
A:  Mężczyźni są bardziej odporni na ból niż kobiety, ponieważ w ewolucyjnej 

historii naszego gatunku to oni częściej musieli walczyć w celu zdobycia po-
żywienia lub obrony cennych zasobów.

B:  Kobiety są bardziej odporne na ból niż mężczyźni, ponieważ w ewolucyjnej 
historii naszego gatunku to ich organizmy zostały zaprojektowane do znosze-
nia niedogodności ciąży i cierpień związanych z porodem.

6 W czasie pisania niniejszego akapitu autor zajrzał na podaną stronę (dostęp: 1.01.2019). 
Uzyskał nagrodę w postaci takiego oto losowo wygenerowanego zdania, nad którym dumał przez 
resztę dnia: „Awareness serves the flow of images”.

http://wisdomofchopra.com/
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Sygnalizowana problematyka wydaje się interesującym polem dociekań 
z punktu widzenia namysłu nad światopoglądem scjentystycznym. Można 
przypuszczać, że jego poziom wiąże się ujemnie z wiarą w głębię tez wykreo- 
wanych z użyciem generatora „Wisdom of Chopra” (kwestii tej poświęcono 
analizy zawarte w rozdziale 9 niniejszej książki). Ale jak wyglądałyby relacje 
scjentoteizmu z wiarą w słuszność zdań osadzonych w naukowym kontekście? 
Ponieważ scjentoteizm nie musi mieć oparcia w rzeczywistej wiedzy naukowej 
i znajomości naukowej metodologii, a wystarczającym podłożem scjentoteizmu 
może być wiedza powierzchowna czy nawet fasadowa, wydaje się prawdopo-
dobne, że w odniesieniu do „scientific bullshit” (Pennycook et al., 2015) będzie 
on pełnił nie supresyjną, ale katalizującą funkcję. Komentując koncepcję wielo- 
świata (multiversum), Kragh przywołuje następujące zdanie fizyka Victora Steg- 
nera: „Kosmologia wielu wszechświatów jest bardziej ekonomiczna, jeśli dostar-
cza wyjaśnienia dla pochodzenia naszego wszechświata niewymagającego nie-
oszczędnego wprowadzenia elementu nadprzyrodzonego, od którego jak do tej 
pory nie wymagano wyjaśnienia jakichkolwiek obserwacji” (Kragh, 2016, s. 503). 
Autor trzymanej przez Czytelnika książki musi w tym miejscu wyznać, że nie 
posiada kompetencji pozwalających mu uznać wymienioną formułę ani za zda-
nie niosące z sobą pewien faktyczny sens, ani za zdanie tego sensu pozbawione. 
Jeśli jednak silnie scjentystyczny światopogląd wiązałby się z uznawaniem tego 
rodzaju wypowiedzi za trafne i głębokie, powinno pojawić się kolejne pytanie – 
tym razem o możliwość wykorzystania tejże zależności w sposób praktyczny, na 
przykład w przekazach politycznych czy marketingowych.

Podstaw scjentoteizmu należy upatrywać poza obiektywnie posiadaną wie-
dzą. Jednym z przejawów funkcjonowania poznawczego i motywacyjnego, któ-
ry potencjalnie może pełnić istotne funkcje z punktu widzenia kształtowania 
się i utrzymywania wskazywanej formy światopoglądu, jest efekt zawyżania 
własnych kompetencji w odniesieniu do analogicznych właściwości innych 
osób, opisany przez Justina Krugera i Davida Dunninga (1999). Inspiracją 
do prac podjętych przez wymienionych badaczy były obserwacje świadczące 
o tym, że ludzie wykazujący się niskimi kompetencjami w różnych obszarach 
(na przykład nowicjusze w danej dziedzinie wiedzy lub sportu) charaktery-
zują się również niskim poziomem umiejętności metapoznawczych, który 
utrudnia im adekwatną ocenę poziomu własnej biegłości. Seria przeprowa-
dzonych przez Krugera i Dunninga badań wykazała nie tylko, że efekt ten 
jest możliwy do odnotowania w wielu obszarach (między innymi w zakresie 
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kompetencji gramatycznych, matematycznych i związanych z oceną stopnia 
śmieszności dowcipów), lecz także że o ile osoby o najwyższym poziomie kom-
petencji mają tendencję do korygowania zaniżonych ocen własnego poziomu 
wykonania zadania po uzyskaniu informacji zwrotnych, to osoby o najniż-
szych kompetencjach mają trudność z wykorzystaniem informacji zwrotnych 
w celu uczynienia ocen własnych kompetencji bardziej adekwatnymi. Zdaniem 
Dunninga (2011), ignorancja jest najczęściej niemożliwa do dostrzeżenia przez 
osoby wykazujące się nią w danym temacie, czego przejawem jest między in-
nymi powszechna obecność w naszej rzeczywistości domorosłych ekspertów 
od zasadniczo każdej dziedziny (znających się na sporcie i pracach remon-
towych, ale też na polityce, edukacji i ekonomii). Można więc przypuszczać, 
że scjentoteizm – rozumiany jako forma światopoglądu wyraźnie pozytywnie 
odnoszącego się do elementów systemu naukowego – będzie się pojawiać częś- 
ciej nie u osób dobrze zaznajomionych z mechanizmami uprawiania nauki, 
ale raczej u amatorów i entuzjastów, czerpiących informacje naukowe z popu-
larnych, uproszczonych przekazów. Pewne niebezpieczeństwa w tym zakresie 
mogą wynikać z uporczywego prezentowania w różnych źródłach tych samych 
informacji, pochodzących często z klasycznych lub pionierskich dla danej dzie-
dziny badań. Wielokrotna prezentacja tych samych wyników w coraz nowszych 
publikacjach może sugerować odbiorcy, że jego wiedza w danym obszarze jest 
już całościowa i nie wymaga uzupełniania. Odbiorca, utwierdzany w prze-
konaniu, że całą złożoną problematykę danego obszaru da się sprowadzić do 
kilku podstawowych założeń i wyników badań, może mimowolnie popadać 
w ignorancję, a ta, jak pokazuje efekt Dunninga–Krugera, utrudnia adekwatną 
samodzielną ocenę jej poziomu. Jedno z haseł Orwellowskiego systemu poli-
tycznego pozostającego pod władzą Wielkiego Brata brzmiało: „ignorancja to 
siła”. W omawianym kontekście siła ta może tkwić w odwadze do formułowa-
nia bardziej skrajnych, śmiałych, „zero-jedynkowych” diagnoz i zaleceń, pozo-
stających w opozycji do – idącej w parze z wyższymi kompetencjami w danej 
dziedzinie – zachowawczości.

Traktowaniu nauki jako najwznioślejszej aktywności ludzkiej towarzyszą 
niekiedy próby wyraźnego deprecjonowania innych form refleksji, takich jak 
namysł filozoficzny czy teologiczny (jako przykład zob. Dawkins, 2007; anali-
za zjawiska: Pabjan, 2016). Choć Michał Heller (2014) wskazuje, że pomiędzy  
sferami nauki i teologii na przestrzeni wieków wielokrotnie zachodziły sprzę-
żenia zwrotne otwierające w obu przypadkach nowe kierunki dociekań, 
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w sposobach odnoszenia się do relacji pomiędzy nauką a innymi systemami 
idei można napotkać przejawy swoistego fundamentalizmu, którego hasła – 
podobnie jak  słynnej formuły „poza Kościołem nie ma zbawienia” – dają się 
zawrzeć w sformułowaniu „poza Nauką nie ma mądrości”. Ciekawie odnosi  
się  do tego zagadnienia Umberto Eco (2011), który pokazuje, że osiemnasto-  
i dziewiętnastowieczni propagatorzy scjentyzmu w celu deprecjacji idei reli-
gijnych imputowali Kościołowi katolickiemu poglądy na temat kształtu Ziemi 
w rzeczywistości niepodzielane przez myślicieli związanych z tą instytucją. 
Wskazane zjawisko  może zresztą stanowić przykład jednej ze strategii wyko- 
rzystywanych w procesie „wymyślania wrogów”, stanowiącym inspirację dla  
tytułu całego tomu esejów włoskiego semiologa.

Stwierdzenie istnienia charakterystycznych dla danego okresu historyczne-
go uwarunkowań mających wpływ na sposoby interpretowania rzeczywistości 
przez duże grupy ludzi, ich przekonania i wartości pozwala wysnuć wniosek, że 
forma mentalności występująca dziś w obrębie zachodniego kręgu kulturowego 
w znacznym stopniu opiera się na treściach zakorzenionych w sferze naukowej 
(zob. Nisbett, 2016). Z uwzględnieniem tego, że pomiędzy ludźmi mogą wystę-
pować różnice w stopniu nasycenia sposobów spostrzegania świata aspektami 
związanymi z elementami systemu naukowego, sformułowano koncepcję świato- 
poglądu scjentystycznego, określanego mianem scjentoteizmu (Jach, 2015b).  
Pojęciem tym określona została „forma światopoglądu charakteryzująca się 
tendencją do uzasadniania własnych przekonań i zachowań ustaleniami nauko-
wymi oraz funkcjonowaniem na podstawie stwierdzeń formułowanych przez 
naukowców, powiązana z uznawaniem języka naukowego za najdoskonalszy 
i najbardziej wartościowy sposób odnoszenia się do świata oraz występujących 
w nim zjawisk” (Jach, 2015b, s. 154). Należy przy tym po raz kolejny podkreś- 
lić, że scjentoteizm nie jest światopoglądem naukowym, lecz światopoglądem 
unaukowionym, w którego ramach treści odnoszące się między innymi do na-
ukowych założeń, koncepcji oraz odkryć służą przede wszystkim do budowania 
kontekstu dokonywanych spostrzeżeń, ewaluacji i działań.

W obrębie światopoglądu scjentystycznego objawiają się tendencje do idea- 
lizowania elementów systemu naukowego oraz przypisywania im cech, które 
bądź nie są z nim powiązane, bądź występują w nim w mało wyrazistej for-
mie. Do typowych dla scjentoteizmu przekonań oraz działań należą między 
innymi: włączanie do wypowiedzi na dowolny temat treści nawiązujących do 
naukowych koncepcji, odkryć lub nomenklatury, spostrzeganie wyłącznie pozy-
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tywnych skutków rozwoju nauki i technologii, stosowanie naukowych katego-
rii podczas formułowania sądów aksjologicznych oraz lekceważący stosunek do 
wizji świata osadzonych w pozanaukowych kontekstach, na przykład religijnym, 
filozoficznym czy artystycznym. W perspektywie wniosków wypływających 
z metanaukowej refleksji dokonywanej przez metodologów i badaczy historii  
nauki (zob. np.  Barbour, 2016; Chalmers, 1997; Dunbar, 1996; Grobler, 2006; 
Heller  et  al.,  2014; Kragh, 2016; Życiński, 2012, 2015) skrajnie entuzjastyczne 
postawy względem elementów systemu naukowego mogą być uznane za nie- 
realistyczne i mające więcej wspólnego z subiektywnymi oczekiwaniami oraz 
nadziejami niż z  faktycznym statusem nauki i zakresem jej stosowalności.  
Ponadto występujący w obrębie światopoglądu scjentystycznego sposób odno-
szenia się do elementów systemu naukowego opiera się na założeniach bardzo 
przypominających wskazywany przez Pascala Boyera (2003) zestaw nieporozu-
mień, które często pojawiają się w odniesieniu do religii. Po przetransponowaniu 
treści wskazanych nieporozumień na kwestie dotyczące nauki sformułowano 
listę charakterystycznych dla scjentoteizmu dziewięciu nieadekwatnych sposo-
bów odnoszenia się do elementów systemu naukowego. Treść tych sposobów 
odnoszenia się do nauki została przedstawiona na rysunku 1, natomiast bar-
dziej szczegółową analizę dotyczącą każdego z nich Czytelnik znajdzie w książce  
Nauka jako obiekt kultu. Wprowadzenie do koncepcji scjentoteizmu (Jach, 2015b).

1. Nauka udziela odpowiedzi na 
pytania metafizyczne

2. Wypowiedzi naukowców  
mówią o obiektywnej prawdzie

3. Nauka pozwala ludziom 
uwolnić się od lęku i niepokoju

4. Nauka daje niepodważalne 
wyjaśnienia zjawisk występują-
cych w przyrodzie

5. Nauka daje niepodważalny 
opis działania ludzkiej psychiki

6. Nauka daje odpowiedzi na 
pytania o kwestie ostateczne

7. Nauka daje nadzieję na osta-
teczne zjednoczenie ludzkości

8. Twierdzenia nauki są oparte 
na niepodważalnych założeniach

9. Nauka stoi na szczycie dra-
biny dociekań, zatem badanie 
nauki jest nieracjonalne

NIEPOROZUMIENIA
NA TEMAT NAUKI

Rysunek 1. Charakterystyczne dla scjentoteizmu nieporozumienia na temat elementów systemu 
naukowego (opracowanie własne na podstawie: Boyer, 2003; Jach, 2015b).
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Wymienione nieporozumienia na temat nauki pokazują zarys przekonań 
zawierających się w światopoglądzie scjentystycznym i dlatego zostały potrak-
towane jako punkt wyjścia konstrukcji Kwestionariusza opinii o nauce będącego 
narzędziem psychologicznym do badania poziomu scjentoteizmu (zob. Aneks 2). 
Poszczególne etapy budowy tego narzędzia oraz jego własności psychometrycz-
ne przedstawiono szczegółowo w osobnym artykule (Jach, 2019). Analiza ze-
branych podczas jego opracowywania danych wykazała – o czym warto wspo-
mnieć – że światopogląd scjentystyczny nie jest czymś jednorodnym i na ogólny 
poziom scjentoteizmu składają się cztery podstawowe elementy (uwzględnione 
w kwestionariuszu). Pierwszy z wymiarów scjentoteizmu – zaufanie do metody 
naukowej – wiąże się z przekonaniem, że nauka opiera się na niepodważalnych 
fundamentach i obiektywnie pewne jest zarówno istnienie opisywanej przez nią 
rzeczywistości, jak i stosowane do jej opisu metody. Dla osób mających tendencję 
do takiego spostrzegania nauki wątpienie w jej podstawy jest równie nieracjo-
nalne, jak wątpienie w istnienie świata, przyczyn naukowego sceptycyzmu zaś 
osoby te poszukują w intelektualnych deficytach sceptyków. Wymiar drugi – na-
ukowcy jako jedyni eksperci – odnosi się do tego, w jakim stopniu ludzie skłonni 
są nobilitować naukowców i ich rolę w procesie odkrywania tajemnic świata. 
Osoby o wysokich wynikach w tej skali uważają, że tylko naukowcom można 
nadać etykietę specjalistów, wszyscy inni wykonujący pracę intelektualną – na 
przykład filozofowie, kapłani czy artyści – są zaś co najwyżej uzurpatorami 
eksperckości, a ich praca nie wnosi do ludzkiego życia i wiedzy o świecie nicze-
go pożytecznego. Trzeci aspekt scjentoteizmu stanowią przekonania, że można 
spostrzegać naukę jako źródło nadziei. Wymiar ten powiązany jest z nadzieją, 
że wszelkie konflikty i niepokoje towarzyszące ludzkości na przestrzeni jej dzie-
jów są możliwe do wyeliminowania dzięki naukowym odkryciom i opartych 
na nich zaleceniom. Osoby wykazujące się tego rodzaju przekonaniami świato- 
poglądowymi wierzą, że dzięki rozwojowi nauki możliwa jest realizacja świet- 
lanych utopijnych wizji przyszłości. Ostatni z elementów scjentoteizmu wiąże 
się ze spostrzeganiem nauki jako narzędzia praktycznego wpływu – chodzi tutaj 
o sposoby ustosunkowywania się jednostki do praktycznych możliwości od-
działywania na otoczenie, dostarczanych przez naukę i opartych na niej tech-
nologiach. Większa tendencja do ujmowania nauki w takich kategoriach wiąże 
się z przekonaniem, że daje ona władzę nad przyrodą i pozwala wyjaśniać na-
wet uważane za wyjątkowe takie aspekty ludzkiego funkcjonowania, jak miłość, 
przyjaźń, wiara czy działalność artystyczna.
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Dotychczas przeprowadzone analizy (Jach, 2019) wykazały, że mężczyźni 
i kobiety nie różnią się od siebie pod względem poziomu natężenia aspektów 
opisywanego światopoglądu, ponadto scjentoteizm w niewielkim stopniu po-
wiązany jest z wiekiem, a podwyższonym poziomem tego światopoglądu cha-
rakteryzują się zwykle osoby starsze. W badaniu związku scjentoteizmu z wy-
kształceniem odnotowano z kolei, że osoby z wykształceniem średnim cechują 
się bardziej scjentystycznym ukierunkowaniem światopoglądu niż badani legi-
tymujący się wykształceniem wyższym.

Na kartach tej książki autor wyszedł poza obszar związków scjentoteizmu 
ze zmiennymi demograficznymi i zaprezentował rezultaty szeregu badań wiążą-
cych światopogląd scjentystyczny z zagadnieniami stanowiącymi przedmiot za-
interesowań psychologii. Publikacja została podzielona na dwie części. Pierwszą 
z nich poświęcono eksploracji psychologicznych korelatów i predyktorów scjen-
toteizmu. Otwiera ją rozdział dotyczący relacji światopoglądu scjentystycznego 
z aspektami poznawczymi i osobowościowymi. W rozdziale 2 zaprezentowano 
związki pomiędzy scjentoteizmem a sposobami odnoszenia się do nieustannie 
nurtujących ludzkość kwestii Boga, czasu oraz źródeł ludzkiej natury. Rozdział 3 
zawiera wyniki badań na temat powiązań światopoglądu scjentystycznego ze 
sferą aspiracji życiowych oraz wyznawanych wartości, w rozdziale 4 zaś ze-
stawiono z sobą scjentoteizm oraz inne ogólne przekonania światopoglądowe. 
Część książki zatytułowana Konsekwencje światopoglądu scjentystycznego zawie-
ra wyniki badań dotyczących związków scjentoteizmu z konkretnymi sposo-
bami funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie, przeprowadzonych 
w latach 2016–2018 pod kierunkiem autora przez uczestników seminarium ma-
gisterskiego zatytułowanego Między entuzjazmem a sceptycyzmem  – psycholo-
giczne uwarunkowania postaw wobec nauki, naukowców i odkryć naukowych. 
Rozdział 5 poświęcono znaczeniu światopoglądu scjentystycznego w kontekście 
przekonań na temat zdrowia i procedur szczepionkowych. W rozdziale 6 pod-
jęto temat relacji między scjentoteizmem a poziomem przyzwolenia na naru-
szanie postulatów bioetycznych w imię postępu naukowego. Rozdział 7 trak-
tuje natomiast o związkach światopoglądu scjentystycznego z preferencjami 
estetycznymi. W rozdziale 8 przedstawiono wyniki badań na temat sposobów 
ustosunkowywania się do elementów systemu naukowego w kontekście możli-
wości poprawy lub obniżania się samooceny poprzez konfrontację z informacja-
mi odnoszącymi się do poziomu wiedzy naukowej posiadanej przez jednostkę. 
Rozdział 9 poświęcony zaś został zagadnieniu relacji pomiędzy scjentoteizmem 
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a oceną sprawiających wrażenie skomplikowanych komunikatów o zróżnicowa-
nym poziomie wiarygodności.

* * *

Początki tej książki sięgają 2015 roku, czyli momentu rozpoczęcia prac nad 
konstrukcją narzędzia do pomiaru scjentoteizmu. Sama publikacja nie powsta-
łaby jednak, gdyby nie tysiące anonimowych respondentów, których dobrowolny 
udział w przeprowadzonych badaniach stanowił warunek brzegowy powodzenia 
przedsięwzięcia. Z tego miejsca pragnę więc w pierwszej kolejności podziękować 
właśnie im za życzliwość i cierpliwe wypełnianie kolejnych arkuszy badawczych.

Szczególne podziękowania należą się również mojej żonie Marcie, która po 
raz kolejny wzięła na siebie wątpliwą przyjemność obcowania z pierwotnymi 
wersjami tej książki oraz recenzowania zawartych w niej treści – wykazała się 
przy tym anielską wręcz cierpliwością do wzlotów i upadków towarzyszących 
mojemu procesowi twórczemu.

Dziękuję także dr hab. Małgorzacie Górnik-Durose, prof. UŚ, przez wiele   
lat kierującej Zakładem Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psycho-
logii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, za to, że przed ponad dziesięcio-
ma laty uwierzyła we mnie i zaprosiła mnie do swojego zespołu, a kilka lat póź-
niej nie miała wątpliwości, że koncepcja scjentoteizmu to coś więcej niż majaki 
stanowiące efekt uboczny odebrania dyplomu doktora nauk humanistycznych.

Wyjątkowe podziękowania należą się także studentom przygotowującym 
pod moją opieką swoje prace dyplomowe w latach 2016–2018: Agnieszce Buczek, 
Sebastianowi Chmielowi, Agnieszce Gliwie, Patrycji Kropiwnickiej, Karolinie 
Łasut, Aleksandrze Mieszczak, Oldze Pabian oraz Agnieszce Sławik. Oni to jako 
pierwsi zapoznawali się z dojrzewającą koncepcją scjentoteizmu oraz raczkują-
cym jeszcze narzędziem do jego badania, dzięki czemu pomogli mi w wyznacze-
niu niektórych kierunków prac nad uwarunkowaniami i dynamiką konstruktu. 
Wyniki tych prac zaprezentowano w rozdziałach tej książki.

Dziękuję!





Powiązania i predyktory 
światopoglądu scjentystycznego





Rozdział 1
Poznawcze i osobowościowe 
konteksty scjentoteizmu

1.1. Wstęp

Jak wspomniano we wprowadzeniu, scjentoteizm nie jest światopoglądem 
naukowym, lecz światopoglądem unaukowionym, dla którego sfera nauki pełni 
funkcję polegającą na dostarczaniu pojęć, kontekstów interpretacyjnych i wska-
zówek działania. Nie wydaje się zatem trafne lokowanie uwarunkowań i ko-
relatów scjentoteizmu w kompetencjach intelektualnych, co dałoby możliwość 
operowania prostą osią podziału na „wiedzących i niewiedzących” (czy wręcz 
„mądrych i głupich”). W poszukiwaniach poznawczych korelatów i predykto-
rów scjentoteizmu skupiono się więc na tych zmiennych, które odnoszą się do 
specyficznych dla człowieka stylów przetwarzania sygnałów: potrzebie poznaw-
czego domknięcia i potrzebie poznania oraz tendencji do szybkiego lub wolnego 
przetwarzania informacji. Pod uwagę wzięto również poznawczo-motywacyjne 
tendencje związane z potrzebą maksymalizowania użyteczności dokonywanych 
wyborów. W przypadku takich tendencji kontekst naukowy może pełnić funk-
cje polegające na dostarczaniu jasnych, często wyrażonych w postaci liczbowej 
informacji umożliwiających porównywanie i ocenę różnych dostępnych opcji.

W niniejszym rozdziale zaprezentowano także – obok poznawczych kon-
tekstów scjentoteizmu – jego związki z osobowością. Punktem wyjścia badań 
w tym zakresie była potrzeba ustalenia, czy sposoby ustosunkowywania się ludzi 
do elementów systemu naukowego są osadzone również w takich aspektach psy-
chicznych, które – choć nie wykazują merytorycznych związków ze sferą nauki –  
swoją stabilną strukturą mogą długotrwale rzutować na odbiór informacji o na-
ukowym charakterze czy sposób spostrzegania naukowców. Powiązania pomiędzy 
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światopoglądem scjentystycznym a cechami osobowości przeanalizowano w kon-
tekście pięcioczynnikowego modelu Roberta R. McCrae i Paula T. Costy (2004). 

1.2.  Scjentoteizm a potrzeba poznawczego domknięcia  
i potrzeba poznania

Potrzebę poznawczego domknięcia definiuje się jako dążenie do posiada- 
nia pewnej wiedzy na określony temat, pozwalającej uniknąć niepewności 
w konfrontacji z informacjami płynącymi z otoczenia oraz sformułować sąd 
i podjąć działanie (Kossowska, 2005). Według Ariego W. Kruglanskiego i Don-
ny M.  Webster (1996), mechanizm poznawczy leżący u podstaw tej potrzeby 
opiera się na procesach chwytania (seizing) i zamrażania (freezing) dociera- 
jących informacji. Pierwszy z wymienionych procesów polega na szybkim  
poszukiwaniu w strumieniu docierających informacji swego rodzaju „punktów  
zaczepienia” już na etapie wstępnym zapoznawania się z analizowanymi da-
nymi. Wskutek „zamrażania” wyselekcjonowane wcześniej informacje stają się 
odporne na zmiany, co umożliwia wykorzystywanie takich danych jako ba-
zowego kontekstu dalszej interpretacji analizowanego materiału. Z potrzebą 
poznawczego domknięcia wiążą się silna motywacja do poszukiwania struktur 
i prawidłowości, niski poziom tolerancji dla wieloznaczności oraz tendencja do 
koncentrowania się na tych aspektach przekazów, które są zgodne z uprzednio 
ugruntowanym zestawem przekonań (Kossowska, 2003; Kossowska, Hanusz, 
Trejtowicz, 2012). Wydaje się więc, że potrzeba poznawczego domknięcia po-
winna wiązać się pozytywnie zarówno z poszczególnymi wymiarami świato-
poglądu scjentystycznego, jak i z ogólnym poziomem jego natężenia. Elementy 
służące redukcji niepewności i budowaniu spójnej wizji świata oraz umożliwia-
jące podejmowanie decyzji na podstawie danych przedstawianych jako pewne 
i niepodważalne zdają się bowiem obecne w każdym z aspektów scjentoteizmu.

Zdaniem Johna T. Cacioppy i Roberta E. Petty’ego (1982; Cacioppo, Petty, 
Kao, 1984; Matusz, Traczyk, Gąsiorowska, 2011; Petty, Briñol, Loersch, McCa-
slin, 2009; zob. również: Marques, Elphinstone, Critchley, Eigenberger, 2017), 
pomiędzy ludźmi występują również różnice w poziomie gotowości do podej-
mowania wzmożonego wysiłku związanego z wykorzystywaniem zasobów po-
znawczych. O ile część osób poprzestaje na powierzchownych analizach i od-
czuwa dyskomfort w sytuacjach wydłużonego bądź bardziej systematycznego 
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przetwarzania danych, to inni ludzie nie tylko chętnie zagłębiają się w daną 
problematykę, lecz także aktywnie poszukują możliwości konfrontacji z oko-
licznościami, w których wzmożony wysiłek poznawczy stanowi konieczność. 
Wskazane rozbieżności między sposobami odnoszenia się do zbiorów infor-
macji o różnych poziomiach złożoności są związane z odmiennymi pozioma-
mi potrzeby poznania, rozumianej jako konstrukt motywacyjny przejawiający  
się wewnętrznie inicjowanym dążeniem do poszukiwania i analizowania  
nowych  informacji oraz odczuwaniem pozytywnych emocji w sytuacji podej-
mowania wymienionej aktywności poznawczej. O relacjach między potrzebą 
poznania a preferencjami dotyczącymi angażowania się w sytuacje wymaga-
jące kreatywności i refleksyjności świadczą między innymi odnotowane przez 
Cacioppę i Petty’ego (1982) ujemne związki omawianej zmiennej z dogma-
tyzmem oraz występowanie u osób o silniejszej potrzebie poznania niższego 
poziomu frustracji podczas rozwiązywania zadań wymagających poznawczego 
zaangażowania.

Gotowość do odkrywania nieoczywistych powiązań między zjawiskami 
i ciągłego poszerzania wiedzy o świecie stanowi istotny zasób z punktu widze-
nia uprawiania nauki. Przewiduje się jednak, że gotowość taka wykazuje ujemne 
związki z aspektami scjentoteizmu. W ramach światopoglądu scjentystycznego 
korzystanie z naukowej nomenklatury oraz wyników badań służy bowiem nie 
tyle jako narzędzie do zrozumienia określonych zjawisk, ile jako źródło kontek-
stu ułatwiającego na przykład formułowanie sądów czy dokonywanie wyborów 
pomiędzy różnymi działaniami, które mogą odbywać się w mało refleksyjny 
czy nawet bezrefleksyjny sposób. Ponieważ ze światopoglądem scjentystycznym 
wiąże się między innymi pozytywny stosunek do unaukowionych przekazów 
bez względu na ich wewnętrzną logikę i stopień umocowania w rzeczywistych 
wynikach badań, zakłada się, że osoby o silniejszej potrzebie poznania powinny 
wykazywać niższy poziom natężenia scjentoteizmu także ze względu na ich „od-
porność” na zróżnicowane zniekształcenia poznawcze (między innymi wynika-
jące z primingu oraz działania efektu aureoli; przegląd wyników badań w: Petty 
et al., 2009).

Badanie 1
W badaniu związków scjentoteizmu z potrzebą poznawczego domknię-

cia  i potrzebą poznania wzięło udział 379 osób (w tym 117 mężczyzn, 247 ko-
biet i 15  osób, które nie udzieliły informacji na temat płci) w wieku między  
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18.  a 69.  rokiem życia (średnia: 33,16 lat; odchylenie standardowe: 13,54 lat).  
Do badania aspektów światopoglądu scjentystycznego użyto Kwestionariusza 
opinii o nauce. W celu pomiaru potrzeby poznawczego domknięcia zastosowano 
składającą się z trzydziestu dwóch pozycji Skalę potrzeby poznawczego domknię-
cia (Kossowska et al., 2012). Za pomocą tego narzędzia oprócz wyniku ogólnego 
możliwe jest obliczenie wyników w podskalach odnoszących się do konkret-
nych elementów potrzeby poznawczego domknięcia, takich jak: zdecydowanie, 
zamkniętość umysłowa, nietolerancja wieloznaczności, preferowanie porządku 
i preferowanie przewidywalności. Potrzebę poznania badano z zastosowaniem 
zawierającego trzydzieści sześć stwierdzeń Kwestionariusza potrzeby poznania 
(Matusz et al., 2011). Uczestników badania rekrutowano metodą „kuli śniego-
wej” – zestawy kwestionariuszy wręczano studentom i innym osobom znanym 
autorowi z prośbą o dystrybuowanie ankiet wśród znajomych pełnoletnich męż-
czyzn i kobiet w różnym wieku. Wyniki badania dotyczące związków pomiędzy 
wymienionymi zmiennymi zaprezentowano w tabeli 1.

Zgodnie z przypuszczeniami, aspekty światopoglądu scjentystycznego oka-
zały się wiązać dodatnio z potrzebą poznawczego domknięcia, korelacje te były 
jednak dosyć słabe i nie dotyczyły relacji pomiędzy wszystkimi zmiennymi. 
Największą liczbę powiązań odnotowano w przypadku skali badającej zaufanie 
do metody naukowej. Spostrzeganie nauki jako źródła nadziei wiązało się nato-
miast tylko z preferowaniem porządku. Wskazany aspekt potrzeby poznawcze-
go domknięcia jako jedyny korelował ze wszystkimi elementami scjentoteizmu 
i jego wskaźnikiem ogólnym. Nietolerancja wieloznaczności oraz zdecydowa-
nie wykazywały natomiast pozytywne związki wyłącznie z dwoma wymiarami 
scjentoteizmu: spostrzeganiem naukowców jako jedynych ekspertów oraz zaufa-
niem do metody naukowej.

Zakres związków potrzeby poznawczego domknięcia ze światopoglądem 
scjentystycznym okazał się mniejszy od przewidywanego, choć ich kierunek 
został trafnie wskazany na podstawie teorii odnoszących się do wymienionych 
zmiennych. Potrzeba poznania natomiast nie korelowała ani z konkretnymi ele-
mentami scjentoteizmu, ani z jego poziomem ogólnym. Choć rezultat ten nie był 
zgodny z wcześniejszymi przewidywaniami, jego pogłębiona analiza prowadzi 
do wniosków znacznie wzbogacających kontekst interpretacyjny motywacji to-
warzyszących posługiwaniu się silnie scjentystycznym światopoglądem.
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Tabela 1
Scjentoteizm a potrzeba poznawczego domknięcia i potrzeba poznania – analiza korelacji

Zmienna
Zaufanie 

do metody 
naukowej

Nauka 
jako 

źródło 
nadziei

Naukowcy 
jako  

jedyni 
eksperci

Nauka jako 
narzędzie 

praktycznego 
wpływu

Poziom 
ogólny

Potrzeba poznawczego domknięcia

Zdecydowanie 0,12* 0,09+ 0,03 0,03 0,08

Zamkniętość umysłowa 0,10* 0,09+ 0,11* 0,08 0,13*

Nietolerancja wieloznaczności 0,09+ −0,01 0,10* 0,05 0,08

Preferowanie przewidywalności 0,14** 0,01 0,06 0,03 0,08

Preferowanie porządku 0,22*** 0,12* 0,12* 0,20*** 0,21***

Poziom ogólny 0,21*** 0,09+ 0,12* 0,12* 0,17***

Potrzeba poznania

Wskaźnik ogólny −0,05 0,02 0,06 0,03 −0,02

Adnotacja. Aspekty scjentoteizmu badano Kwestionariuszem opinii o nauce (Aneks 2); potrzebę poznawcze-
go domknięcia – Skalą potrzeby poznawczego domknięcia (Kossowska, Hanusz, Trejtowicz, 2012); potrzebę 
poznania – Kwestionariuszem potrzeby poznania (Matusz, Traczyk, Gąsiorowska, 2011).

+a p < 0,1; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.
a W literaturze psychologicznej wartości p większe od 0,05, ale mniejsze od 0,1 traktuje się niekiedy 
jako wskaźniki tendencji statystycznej, którą warto brać pod uwagę podczas analizowania wyników ba-
dań. W  związku z tym postanowiono wskazać Czytelnikom te przypadki, w których wartość p mieściła 
się  w  przedziale od 0,05 do 0,1. Wyniki te nie będą jednak szczegółowo analizowane ze względu na chęć 
brania przez autora pod uwagę jedynie tych związków pomiędzy zmiennymi, które można uznać za względ-
nie mało prawdopodobne do uzyskania w przypadku faktycznej niezależności analizowanych zmiennych 
(a więc słuszności hipotezy zerowej).

Systemem przekonań charakterystycznym dla światopoglądu scjentystyczne-
go nieco częściej cechowali się badani o bardziej rozwiniętej potrzebie poznaw-
czego domknięcia. Sugeruje to, że osoby o silniejszej tendencji do posługiwania 
się spójną wizją rzeczywistości, w której nie ma miejsca na niejednoznaczność 
i wątpliwości, skłaniają się w stronę afirmacji elementów systemu naukowego 
z nieco większą częstotliwością niż ludzie interpretujący docierające do nich in-
formacje w mniej ustrukturalizowany i schematyczny sposób.

Wymiarem potrzeby poznawczego domknięcia stosunkowo najsilniej powią-
zanym z aspektami scjentoteizmu okazało się preferowanie porządku. Ujmowa-
nie naukowców w kategoriach jedynych znaczących ekspertów, a samej nauki 
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jako godnej zaufania działalności dającej nadzieję doprowadzenia ludzkości do 
stanu ogólnego szczęścia, którą da się wykorzystywać do zmienienia otoczenia 
zgodnie z preferencjami, może więc zaspokajać potrzeby związane z poszuki-
waniem kontekstu cechującego się obecnością jasnych zasad i wysokim pozio-
mem wewnętrznego zorganizowania. Dla osób preferujących porządek elementy 
systemu naukowego mogą być atrakcyjnym punktem odniesienia ze względu 
zarówno na swoje efekty końcowe (czyli formułowane prawa i identyfikowane 
zależności), jak i na wewnętrzną dynamikę (czyli obecność reguł metodologicz-
nych wskazujących poprawne sposoby osiągania zamierzonych celów).

Powiązania pomiędzy scjentoteizmem a potrzebą przewidywalności ograni-
czały się do niewielkiego pozytywnego związku światopoglądu scjentystycznego 
z zaufaniem do metody naukowej. Wskazana zależność mogła wynikać z ogól-
nych tendencji cechujących osoby preferujące przewidywalność, polegających na 
dążeniu do minimalizacji ryzyka konfrontowania się z przypadkowymi bądź 
chaotycznymi zjawiskami,  wobec których trudno formułować trafne prognozy. 
Nauka może być także wykorzystywana do redukowania niepewności w celu 
podwyższania poziomu psychicznego dobrostanu, ale aby było to możliwe, same 
podstawy nauki nie mogą być kwestionowane. O ile więc Karl Popper utrzymy-
wał, że niemożliwe jest takie uzasadnienie wyboru do badania rzeczywistości 
metod naukowych, które odwoływałoby się wyłącznie do argumentów rozumu, 
w związku z czym opowiedzenie się po ich stronie jest de facto wyborem etycz-
nym (zob. Heller, 2013), to dla osób silnie ukierunkowanych na poszukiwanie 
przewidywalności brak przyzwolenia na kwestionowanie podstaw nauki wydaje 
się wyborem pragmatycznym – pozwala na wykorzystanie elementów systemu 
naukowego w celu zwiększania poczucia, że obecny stan nauki umożliwia na 
przykład dokonywanie trafnych predykcji. 

Podobnie wyłącznie z wymiarem odnoszącym się do spostrzegania meto-
dy naukowej jako pewnej i niepodważalnej pozytywnie skorelowany okazał się 
wymiar gotowości do podejmowania szybkich decyzji z pominięciem dłuższej 
refleksji nad ich trafnością. Przyznawanie nauce statusu systemu opartego na 
podstawach, których nie sposób zakwestionować, może dawać osobom bar-
dzo szybko przystępującym do działania poczucie, że spontaniczne decyzje nie 
wymagają głębszego namysłu, kiedy za ich podjęciem przemawiają argumenty 
opierające się na przesłankach naukowych.

Nietolerancja wieloznaczności w małym stopniu korelowała dodatnio z wy-
miarem scjentoteizmu odnoszącym się do obdarzania naukowców szacunkiem 
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i uznaniem przy jednocześnie niskiej waloryzacji innych niż naukowe narracji 
na temat otaczającej rzeczywistości. Osoby preferujące wieloznaczność w nie-
wielkim stopniu starają się zwykle unikać niejasnych sytuacji oraz przekazów, 
których różne interpretacje wydają się równie prawdopodobne. Obecne na 
przykład w mediach przekazy dotyczące pracy naukowców często zaś przyj-
mują uproszczoną, a przez to również wyostrzoną postać, nie ma tam miejsca 
na wątpliwości czy zróżnicowane sposoby interpretacji (Lewandowsky, Ecker, 
Seifert, Schwarz, Cook, 2012). Spopularyzowane przekazy naukowe mogą rów-
nież sprawiać wrażenie, że istnieją zależności przyczynowo-skutkowe tam, gdzie 
profesjonaliści mówią raczej o zależnościach statystycznych lub dopiero stawiają 
hipotezy (zob. np. Brown et al., 2013), co sugeruje, że w ramach systemu na-
ukowego wieloznaczności bądź nie istnieją, bądź są ograniczone do minimum. 
Ponadto dla ludzi cechujących się niską preferencją wieloznaczności atrakcyjny 
może być wykorzystywany przez naukowców język, w którym konkretne poję- 
cia zdają się precyzyjnie określać obiekty i zjawiska. To, że naukowcy są po-
strzegani przez osoby starające się unikać wieloznaczności bardziej pozytywnie 
niż filozofowie czy kapłani, może wynikać również z (przynajmniej fasadowo) 
wyższego poziomu konkretyzacji przekazów naukowych niż przekazów filozo-
ficznych czy religijnych. O ile religijne czy filozoficzne wypowiedzi mogą być 
przez scjentoteistów odbierane jako tłumaczenia ignotum per ingnotum bądź 
po prostu pozbawione sensu (zob. na przykład krytyka egzystencjalistycznego 
pojmowania „nicości” przez Jeana-Paula Sartre’a, zamieszczona w pracy Johna 
D. Barrowa, 2015), to komunikaty pojawiające się w kierowanych do szerokiego 
grona odbiorców przekazach naukowych obfitują w elementy uprzystępniające 
ich odbiór, co może sprzyjać odniesieniu przez odbiorcę wrażenia, że właściwie 
rozumie on niekiedy nawet bardzo skomplikowane treści (zob. na przykład po-
pularność objaśniającej założenia ogólnej teorii względności metafory kul o róż-
nej masie ułożonych na uginającej się pod nimi płachcie materiału lub sprężystej 
siatce; Hawking, 2016; Isaacson, 2015).

Uprawianie nauki wymaga od jej adeptów umiejętności odrywania się od 
wstępnie formułowanych założeń, gotowości do konfrontacji z nieoczekiwa-
nymi wynikami oraz otwartości na krytykę, służącą między innymi popra-
wianiu metod, dzięki którym uzyskuje się odpowiedzi na postawione pytania  
(zob. np. Feist, 2006). W świetle uzyskanych wyników można jednak zauważyć, 
że choć umysłowa otwartość zdaje się pożądaną właściwością aktywności na- 
ukowej, w badaniu z pozytywnym stosunkiem do elementów systemu naukowe-
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go związana była raczej umysłowa zamkniętość. Wymieniony aspekt potrzeby 
poznawczego domknięcia w niewielkim stopniu korelował dodatnio zarówno 
z ogólnym poziomem scjentoteizmu, jak i z zaufaniem do metody naukowej oraz 
uznawaniem naukowców za jedynych ekspertów, których opinie w ogóle warto 
brać pod uwagę. Sugeruje to, że osadzone w kontekście naukowym przekazy mogą 
być atrakcyjne dla osób cechujących się niskim poziomem preferencji myślenia 
dywergencyjnego oraz konfrontowania się z odmiennymi stanowiskami, jeśli 
osoby te mają już określony pogląd na daną sprawę. Konstatacja ta oraz wnioski 
wypływające z pozostałych analiz związków scjentoteizmu z potrzebą poznaw-
czego domknięcia pozwalają przypuszczać, że funkcje pełnione przez naukowe 
odniesienia w obrębie systemu poznawczego scjentoteistów mogą być de facto  
sprzeczne z podstawowymi wartościami leżącymi u podłoża samej nauki. Mimo 
iż z uprawianiem nauki powinny wiązać się ciekawość świata i potrzeba po-
szukiwania wyjaśnień zjawisk, które do tej pory pozostawały niezrozumiałe, 
na poziomie światopoglądowym do elementów systemu naukowego bardziej 
entuzjastycznie ustosunkowywały się raczej osoby preferujące uporządkowanie 
w sposobie przetwarzania informacji i zgodność tych informacji z dotychczaso-
wymi przekonaniami.

W przeprowadzonym badaniu nie zostały odnotowane żadne związki po-
między scjentoteizmem a potrzebą poznania. Wskazuje to, że i wśród entuzja-
stów nauki, i wśród naukowych sceptyków znalazły się zarówno osoby czerpiące 
wiele przyjemności z pogłębionych rozważań i analiz towarzyszących rozwiązy-
wanym problemom1, jak i ludzie zadowalający się pobieżnymi informacjami na 
temat danego zagadnienia. Obserwacja ta prowadzi do wniosku, że badani wy-
kazujący się scjentystycznie ukierunkowanym światopoglądem zasadniczo nie 
byli bardziej ciekawi świata czy otwarci na przyswajanie nowych wiadomości niż 
ludzie mniej entuzjastycznie nastawieni do elementów systemu naukowego. Jako 
że przekonaniom związanym ze scjentoteizmem nie towarzyszyły silniejsze mo-
tywacje dotyczące potrzeby poznania, należy przypuszczać, że omawiana forma 
światopoglądu powiązana jest raczej z funkcjami innymi niż realizacja potrzeby 
głębokiego zrozumienia świata i zachodzących w nim zjawisk. Odniesienia do 
systemu naukowego mogą więc prawdopodobnie służyć jako kontekst uzasad-

1 Obserwowana w tej grupie badanych tendencja do poszukiwania i przyswajania wciąż no-
wych informacji pozwala określić te osoby mianem informacjofagów (pojęcie to jest stosowane 
między innymi przez Daniela C. Dennetta, 2016).
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niania innych przekonań i działań, a zatem być wykorzystywane nie w celach 
stricte związanych z poszerzaniem wiedzy, lecz w celach pragmatycznych, wy-
nikających z bieżących potrzeb.

Dotychczas potrzeba poznawczego domknięcia oraz potrzeba poznania ujmo-
wane były wyłącznie jako korelaty światopoglądu scjentystycznego. Rozważania 
te można uzupełnić pytaniem, czy na podstawie poziomu wskazanych zmien-
nych możliwe jest przewidywanie natężenia scjentystycznego entuzjazmu lub 
sceptycyzmu. Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, każdy z aspektów scjento- 
teizmu poddano badaniu metodą wielorakiej postępującej regresji krokowej; 
jako zmienne niezależne pojawiły się potrzeba poznania oraz poszczególne ele-
menty potrzeby poznawczego domknięcia. Wyniki procedury zostały przedsta-
wione w tabeli 2.

Choć uzyskane metodą wielorakiej postępującej regresji krokowej mode-
le umożliwiały predykcję światopoglądu scjentystycznego, wyjaśniały bardzo 
niewielki odsetek wariancji zmiennych zależnych, co mogło wynikać między 
innymi z wewnętrznych powiązań występujących pomiędzy poszczególnymi 
aspektami potrzeby poznawczego domknięcia. Przedstawione dalej interpreta-
cje spostrzegać należy raczej jako sygnały określonych tendencji niż wskaźniki 
odnoszące się do wyraźnych trendów.

Jedynym wymiarem potrzeby poznawczego domknięcia pozwalającym na 
przewidywanie poziomu każdego z aspektów scjentoteizmu było preferowanie 
porządku. Wszystkie modele uwzględniały również zamkniętość umysłową, 
jednak jej istotność jako predyktora tylko w jednym przypadku osiągnęła stan-
dardowo przyjety poziom p < 0,05. Co interesujące, w przypadku spostrzegania 
nauki jako narzędzia praktycznego wpływu negatywnym predyktorem było pre-
ferowanie przewidywalności, co wskazuje, że korelacja wymiarów scjentoteizmu 
z potrzebą poznawczego domknięcia nie zawsze musi być dodatnia. W uzyska-
nym modelu regresji wyższy poziom nastawienia na przewidywalność impli-
kował obniżony poziom uznawania nauki za narzędzie dające swego rodzaju 
kontrolę nad światem. Być może więc osoby słabiej radzące sobie w sytuacji 
utrudnionego przewidywania następstw określonych wydarzeń zamiast odwo-
łań do kontekstu naukowego preferują inne ścieżki subiektywnego poczucia 
kontroli nad sytuacją, jak choćby te zorganizowane wokół przesądów. Przegląd 
predyktorów ogólnego poziomu światopoglądu scjentystycznego skłania zaś do 
przypuszczeń, że scjentoteistów szukać należy raczej wśród osób preferujących 
w swym życiu uporządkowanie niż wśród akceptujących nieład oraz raczej
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wśród ludzi poruszających się w swoim myśleniu utartymi ścieżkami niż wśród 
skłonnych poszukiwać nowych sposobów kategoryzacji, idei i pomysłów.

1.3. Scjentoteizm a refleksyjność poznawcza

Zmienną odnoszącą się do funkcjonowania poznawczego, której relacje z ele-
mentami światopoglądu scjentystycznego również postanowiono zbadać, był styl 
przetwarzania informacji rozpięty na osi „szybkie” – „wolne”. Procedura ta służyć 
miała sprawdzeniu, czy sposoby odnoszenia się do nauki, naukowców i naukowych 
odkryć mogą mieć u swych podstaw pragmatyczne potrzeby związane z posiada-
niem systemu odniesień umożliwiającego podejmowanie decyzji w automatyczny 
sposób, któremu towarzyszy jedynie ograniczony wysiłek poznawczy. Zgodnie 
z poglądami wspieranymi przez licznych badaczy (zob. np. Kahneman, 2012; Nis-
bett, 2016; Stanovich, West, 2000), poznawcza „obróbka” docierających do odbior-
cy informacji odbywa się w ramach dwóch systemów jej przetwarzania. Pierwszy 
z nich, który można nazwać „szybkim”, działa w sposób błyskawiczny, automa-
tyczny i potrzebuje jedynie niewielkich wydatków energetycznych. Działanie dru-
giego systemu – który można określić jako „wolny” – wymaga wysiłku energe-
tycznego i intencjonalnego skupienia uwagi, ale umożliwia dokładniejszą analizę 
sytuacji i bardziej adekwatne do niej reagowanie.

Funkcjonowania opartego na każdym z tych dwóch systemów nie można 
określić jako jednoznacznie adaptacyjnego lub jednoznacznie nieadaptacyjnego, 
gdyż skuteczność działań zgodnych z wynikami procesów zachodzących w ich 
obrębie jest zależna od wymogów środowiska dostarczającego bodźców podlegają-
cych analizie. Jeśli środowisko jest stabilne i przewidywalne, wówczas do efektyw-
nego radzenia sobie w nim może wystarczać działanie oszczędniejszego w użyt-
kowaniu systemu „szybkiego”. Jeśli jednak docierające do odbiorcy informacje nie 
są jednoznaczne, to automatyczne reagowanie oparte na powierzchownej analizie 
narzucających się danych może okazywać się zgubne w skutkach; warunkiem 
sukcesu bywa wówczas umiejętność wyhamowywania wstępnych reakcji i zastę-
powania ich zachowaniami wynikającymi z pogłębionej refleksji. Zgodnie z tym 
podejściem, ludzie różnią się zdolnościami do kontroli kognitywnej, polegającej na 
umiejętności powstrzymywania się od pierwszej, automatycznej reakcji wynikają-
cej z działania systemu „szybkiego” i zastępowania jej reakcją opartą na działaniu 
systemu „wolnego”.
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Według Shane’a Fredericka (2005; zob. również: Bialek, Penycook, 2018; 
Kahneman, 2012), tendencje do korzystania z pierwszego lub drugiego systemu 
przetwarzania informacji można badać testem refleksyjności poznawczej (Cog- 
nitive Reflection Test, CRT). Test ten składa się z trzech zadań, w odniesieniu 
do których odpowiedzi narzucające się jako pierwsze nie są prawidłowe, a po-
prawne wykonanie testu wymaga powstrzymania się od szybkiej, automatycznej 
reakcji i udzielenia bardziej przemyślanej odpowiedzi. Treść zadań w CRT brzmi 
następująco (Frederick, 2005, s. 27):
1)  Kij bejsbolowy i piłka kosztują razem 1,10 dolara. Kij kosztuje o dolara więcej 

niż piłka. Ile kosztuje piłka?
2)  Jeśli 5 maszyn potrzebuje 5 minut na wykonanie 5 urządzeń, ile czasu zajmie 

100 maszynom wykonanie 100 urządzeń?
3)  Na jeziorze znajduje się połać lilii wodnych. Każdego dnia połać zwiększa 

dwukrotnie swój rozmiar. Jeśli pokrycie całego jeziora zajmie połaci 48 dni, 
ile czasu zajmie jej pokrycie połowy jeziora?
Ponieważ funkcjonowanie oparte na szybkich, automatycznych sposobach 

przetwarzania informacji wydaje się związane z działaniem wykorzystującym 
sztywne ramy dostarczane na przykład przez zestaw przekonań światopoglądo-
wych, za interesujące uznano sprawdzenie, czy osoby słabo wypadające w teście 
CRT będą charakteryzowały się podwyższonym poziomem scjentystycznego 
ukierunkowania światopoglądowego. Taki kierunek zależności przewidywano 
ze względu na obecność w ramach scjentoteizmu tendencji do jednostronnej 
oceny elementów systemu naukowego w kategoriach wyłącznie pozytywnych 
i pozbawionych wątpliwości na przykład co do skuteczności i zakresu zasto-
sowań wypływających z nauki zaleceń. Ponieważ jednak posiadanie unauko-
wionego światopoglądu scjentystycznego zasadniczo nie wymaga konkretnych 
kompetencji intelektualnych, mogło się okazać, że wynik uzyskiwany w CRT 
nie był powiązany z poziomem scjentoteizmu (do wyrażania naukowego entu-
zjazmu nie jest wszak konieczna umiejętność rozumienia naukowego żargonu, 
odkryć i diagnoz).

Badanie 2
W celu sprawdzenia, czy osoby uzyskujące niskie wyniki w teście CRT 

będą  cechowały się podwyższonym poziomem scjentystycznego ukierunkowa-
nia światopoglądowego, przeprowadzono analizy związków pomiędzy wynikami 
uzyskanymi (za pośrednictwem Internetu) w procedurze CRT oraz w skalach 
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Kwestionariusza opinii o nauce. Próbę stanowiło 137 osób (97 kobiet i 40 męż-
czyzn; średnia wieku to 25 lat, odchylenie standardowe zaś 7,76 roku)2. Z uwa-
gi  na to, że w Polsce i Stanach Zjednoczonych (z których pochodzi autor pro-
cedury CRT) używa się innych walut, w teście wartość 1,10 dolara zastąpiono 
kwotą 110 zł.

Przeprowadzone analizy wariancji, w których badanych podzielono na grupę 
wykonujących CRT ze stuprocentową skutecznością (n = 37) i grupę popełnia-
jącą błędy (n = 100), nie wykazały żadnych różnic w zakresie wymiarów scjen-
toteizmu (wartości F(1, 135) między 0,00 a 0,15; wartości p między 0,67 a 0,98). 
Również w przypadku podziału badanych na wykonujących CRT ze stuprocen-
tową skutecznością (n  =  37), odpowiadających częściowo poprawnie (n  =  59) 
i udzielających wyłącznie błędnych odpowiedzi (n = 41) nie ujawniły się żadne 
różnice (wartości F(2, 134) między 0,02 a 0,39; wartości p między 0,75 a 0,97). 
Związków pomiędzy poziomem refleksyjności poznawczej a elementami świato- 
poglądu scjentystycznego nie odnotowano także w trakcie przeprowadzonych 
procedur korelacyjnych, w których poddawane analizie były powiązania pomię-
dzy wynikami odnoszącymi się do poszczególnych skal Kwestionariusza opinii 
o nauce a sumą punktów uzyskanych przez osoby badane w teście CRT (wartości 
współczynnika r między −0,06 a 0,04; wartości p między 0,48 a 1,00).

Na podstawie uzyskanych rezultatów badania można sformułować wniosek, 
że w grupie respondentów poziom scjentystycznego ukierunkowania świato- 
poglądu był zasadniczo niezależny od stopnia refleksyjności poznawczej. Po-
dobnie jak w przypadku potrzeby poznania, może to oznaczać, że u podstaw 
kształtowania się scjentoteizmu nie leżą żadne szczególne tendencje związane 
z określonym sposobem ustosunkowywania się do docierających z otoczenia in-
formacji. Prawdopodobnie więc wśród entuzjastów nauki i naukowych scepty-
ków można równie często spotkać osoby mające tendencje do automatycznego 
reagowania na podstawie wąskiego zakresu często wykorzystywanych schema-
tów, co ludzi potrafiących opierać się pierwszemu wrażeniu i podejmować dzia-
łania na podstawie bardziej przemyślanych analiz.

Zarówno wniosek, iż poziom scjentoteizmu jest niezależny od stopnia re-
fleksyjności poznawczej, jak i leżące u źródła tego stwierdzenia rezultaty badań 
zasadniczo wspierają jedno z podstawowych założeń koncepcji scjentoteizmu: 

2 Badani wchodzili w skład grupy zebranej przez Sebastiana Chmiela (2018) w ramach przy-
gotowywanej przez niego pracy dyplomowej.
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nie stanowi on wcale światopoglądu naukowego, ale światopogląd unaukowio-
ny – do jego funkcjonowania nie jest potrzebna wiedza naukowa, ale też brak 
tej wiedzy nie uniemożliwia posiadania tego światopoglądu, natomiast podstaw 
jego kształtowania upatrywać należy raczej w sferach emocji i motywacji czło-
wieka, a nie w jego kompetencjach intelektualnych.

1.4. Scjentoteizm a tendencje maksymalistyczne

Zdaniem Barry’ego Schwartza (2013; Schwartz, Ward, 2007), mnogość sy-
tuacji, w których współcześni ludzie konfrontują się z koniecznością podejmo-
wania decyzji, oraz liczba opcji, którą każdorazowo należy brać pod uwagę przy 
decydowaniu, doprowadziły do karykaturalizacji jednej z podstawowych warto-
ści demokratycznych, jaką jest możliwość samodzielnego decydowania o włas- 
nym losie. Ta swego rodzaju „tyrania wyboru” szczególnie wyraźnie oddziałuje 
na osoby preferujące dokonywanie wyłącznie wyborów najlepszych. Osoby te – 
określane mianem „maksymalistów” – poświęcają znaczną ilość czasu na roz-
ważanie dostępnych możliwości w zakresie decydowania zarówno w kwestiach 
kluczowych, jak i tych o zasadniczo marginalnym znaczeniu, często dokonują 
porównań decyzji własnych z decyzjami podjętymi przez inne osoby, doświad-
czają lęku przed podjęciem niewłaściwego wyboru oraz żalu w sytuacjach, w któ-
rych okazuje się, że dokonany wybór nie był jednak optymalny.

Można przypuszczać, że tendencje maksymalistyczne będą wiązały się po-
zytywnie z elementami światopoglądu scjentystycznego. Dla osób o maksyma-
listycznym nastawieniu sfera nauki może stanowić rodzaj pożądanego „koła 
ratunkowego” – dawać szansę zaspokojenia ich motywacji do dokonywania 
najlepszych, w pełni satysfakcjonujących wyborów. W środowisku mnogości 
wyborów zaufanie do metody naukowej pozwala uznawać osadzone w kontek-
ście scjentystycznym informacje oraz zalecenia za pewne i niezawodne. Wysoko 
oceniający naukowych ekspertów maksymaliści mogą zaś doświadczać ulgi to-
warzyszącej powierzaniu odpowiedzialności za własne wybory innym osobom 
uznawanym za kompetentne. Nie byłoby to jednak możliwe bez wiary mak-
symalistów w możliwość wykorzystywania nauki jako narzędzia praktycznego 
wpływu. Taki wizerunek elementów systemu naukowego oraz ich widocznych 
na co dzień funkcji może przyczyniać się do ogólnego spostrzegania nauki jako 
źródła nadziei.
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Badanie 3
W celu sprawdzenia, czy tendencje maksymalistyczne wiążą się z elementami 

światopoglądu scjentystycznego, posłużono się polską wersją Skali maksymaliza-
cji (Schwartz, 2013). Narzędzie to składa się z trzynastu stwierdzeń odnoszących 
się do zachowań i postaw, w których uobecniają się maksymalistyczne motywa-
cje i wizja świata (na przykład: „Za każdym razem, gdy stoję przed wyborem, 
próbuję wyobrazić sobie, jakie są wszystkie inne możliwości, nawet takie, które 
jeszcze nie istnieją”, lub: „Nigdy nie zadowalam się byle czym”). Osoby badane 
przy poszczególnych pozycjach kwestionariusza wybierają jedną z siedmiu opcji 
rozpiętych między 1 – całkowicie się nie zgadzam a 7 – całkowicie się zgadzam. 
Im wyższy wynik badanego, tym wyższy poziom charakteryzujących go ten-
dencji maksymalistycznych. Próbę badawczą stanowiły te same osoby, których 
wyniki analizowano w kontekście relacji pomiędzy scjentoteizmem a reflek-
syjnością poznawczą (zob. rozdział 1.3, Badanie 2). Wyniki badania związków 
światopoglądu scjentystycznego z tendencjami maksymalizacyjnymi zostały za-
prezentowane w tabeli 3.

Tabela 3
Scjentoteizm a maksymalizacja – analiza korelacji

Zmienna
Zaufanie 

do metody 
naukowej

Nauka jako 
źródło 
nadziei

Naukowcy jako 
jedyni eksperci

Nauka jako 
narzędzie 

praktycznego 
wpływu

Poziom 
ogólny

Maksymalizacja 0,24** 0,12 0,25** 0,24** 0,27***

Adnotacja. Aspekty scjentoteizmu badano Kwestionariuszem opinii o nauce (Aneks 2); tendencje maksyma-
listyczne – polską wersją Skali maksymalizacji (Schwartz, 2013).

** p < 0,01; *** p < 0,001.

Zgodnie z przewidywaniami, poziom maksymalizacji okazał się pozytywnie 
skorelowany zarówno z ogólnym poziomem scjentoteizmu, jak i z takimi jego 
wymiarami, jak zaufanie do metody naukowej, naukowcy jako jedyni eksperci 
i nauka jako narzędzie praktycznego wpływu. Powiązań z tendencjami maksy- 
malistycznymi nie wykazywał jedynie aspekt światopoglądu scjentystycznego 
odnoszący się do traktowania nauki jako źródła nadziei. Sugeruje to, że osoby 
silnie zmotywowane do podejmowania najlepszych, najbardziej optymalnych 
wyborów mają tendencję do kierowania się zasadniczo entuzjastycznymi prze-
konaniami na temat elementów systemu naukowego. Prawdopodobnie więc od-
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woływanie się do kontekstu naukowego może stanowić dla tych osób źródło 
wsparcia – będzie przekonywało o trafności podejmowanych wyborów, reduko-
wało lęk przed porażką i umożliwiało przeniesienie osobistej odpowiedzialności 
za decyzję na naukowców, spostrzeganych jako eksperci, których wiedza i umie-
jętności są oparte na pewnych, stabilnych podstawach.

Warto zauważyć, że choć tendencje maksymalistyczne ujawniają związki 
z mechanizmami funkcjonowania poznawczego – takimi jak myślenie w kate-
goriach „wszystko albo nic” czy skłonność do spostrzegania dowolnych właści-
wości w umożliwiający porównania sposób oparty na kodzie liczbowym – łączą 
się też z wyraźnie powiązanymi ze schematami „ja” aspektami o charakterze 
emocjonalnym (lęk przed nieoptymalnymi wyborami, żal i poczucie winy w sy-
tuacji odkrycia, iż podjęta decyzja była rzeczywiście nieoptymalna) oraz moty-
wacyjnym (ukierunkowanie na najlepsze opcje). Być może właśnie z tego powo-
du związki pomiędzy scjentoteizmem i maksymalizacją okazały się silniejsze 
od relacji tego światopoglądu z potrzebą poznania, refleksyjnością poznawczą 
i potrzebą poznawczego domknięcia. W przypadku refleksyjności poznawczej 
mamy bowiem do czynienia głównie z aspektem kognitywnym. Potrzeby po-
znania i poznawczego domknięcia zawierają zaś co prawda konteksty motywa-
cyjne oraz emocjonalne, te jednak nie ingerują w przekonania człowieka o sobie 
samym w przypadku braku realizacji związanych z nimi preferencji. Wyniki 
badań prowadzonych w ramach teorii maksymalizacji pokazują natomiast, że 
brak zaspokojenia potrzeb w tym zakresie obniża samoocenę osób zorientowa-
nych maksymalistycznie (Schwartz, 2013; Schwartz, Ward, 2007). Można przy-
puszczać, że to właśnie dlatego maksymalizacja i światopogląd scjentystyczny 
idą z sobą w parze. Preferowanie kontekstu naukowego przez osoby hołdujące 
maksymalizacji stanowiłoby więc technikę radzenia sobie z problemami, któ-
rych źródłem jest właśnie maksymalizacja.

1.5.  Scjentoteizm a cechy osobowości 
w modelu pięcioczynnikowym

W kontekście rozważań nad korelatami i predyktorami scjentoteizmu anali-
zie poddano również jego związki z wymiarami osobowości identyfikowanymi 
w koncepcji Wielkiej Piątki: neurotycznością, ekstrawertycznością, otwartością 
na doświadczenie, ugodowością i sumiennością (McCrae, Costa, 2004; McCrae, 
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John, 1992; Zawadzki, Strelau, Szczepaniak, Śliwińska, 1998). Ponieważ świato- 
pogląd scjentystyczny charakteryzuje się afirmacją postaw i sądów wykazują-
cych powiązania z elementami systemu naukowego i sztywnym trzymaniem się 
wyłącznie scjentystycznych narracji, przewidywano ujemne relacje pomiędzy 
wynikami skal Kwestionariusza opinii o nauce a otwartością na doświadczenie, 
manifestującą się poprzez poznawczą ciekawość i życzliwe zainteresowanie in-
formacjami na temat zróżnicowanych przekonań i idei (zob. Haidt, 2014). Nie 
formułowano natomiast wstępnych przypuszczeń na temat powiązań pozosta-
łych czterech cech osobowości ze światopoglądem scjentystycznym; ze względu 
na niski poziom zbieżności konstruktów przewidywano raczej brak związków 
pomiędzy wymienionymi zmiennymi. Do pomiaru cech osobowości zasto-
sowano Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae w adaptacji Bogdana  
Zawadzkiego i współpracowników (1998).

Badanie 4
W badaniu przeanalizowano wyniki 376 osób należących do tej samej próby, 

w której zebrano informacje na temat potrzeby poznania i potrzeby poznawcze-
go domknięcia (zob. rozdział 1.2, Badanie 1). Uzyskane współczynniki korelacji 
zaprezentowano w tabeli 4.

Tak jak zakładano, związki scjentoteizmu z Wielką Piątką cech osobowości 
okazały się bardzo niewielkie i zdecydowanie ograniczone. W trzech z siedmiu 
przypadków korelacje na zadowalającym poziomie istotności dotyczyły prze-
widywanych ujemnych powiązań aspektów światopoglądu scjentystycznego 
z otwartością na doświadczenie. Im niższy był poziom otwartości badanych na 
doświadczenie, tym wyraźniejsze było scjentystyczne ukierunkowanie ich świa-
topoglądu, a w szczególności tym bardziej byli oni skłonni obdarzać zaufaniem 
metodę naukową oraz spostrzegać naukowców jako jedynych ekspertów, których 
komentarze powinny być brane pod uwagę. Ujemnie powiązana z wysoką walo- 
ryzacją roli naukowców we współczesnym świecie była również ugodowość  – 
zdanie naukowców przedkładane było ponad opinie na przykład filozofów czy 
kapłanów w większym stopniu przez osoby cechujące się obniżonym poziomem 
ustępliwości i skłonności do poszukiwania kompromisów. Pozytywną zależność 
zaobserwowano natomiast między scjentoteizmem a sumiennością – jej wzros- 
towi towarzyszył ogólnie wyższy poziom scjentoteizmu, a także silniej zarysowa- 
ne zaufanie do metody naukowej i tendencje do uznawania nauki za narzędzie 
praktycznego wpływu.
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Tabela 4
Scjentoteizm a cechy osobowości w modelu Wielkiej Piątki – analiza korelacji

Cecha  
osobowości

Zaufanie 
do metody 
naukowej

Nauka 
jako źródło 

nadziei

Naukowcy 
jako jedyni  

eksperci

Nauka  
jako narzędzie 
praktycznego 

wpływu

Poziom  
ogólny

Neurotyczność −0,08 −0,06 −0,08 −0,02 −0,08

Ekstrawertyczność 0,05 0,06 0,01 0,01 0,04

Otwartość na  
doświadczenie

−0,18*** −0,07 −0,14** −0,09+ −0,15**

Ugodowość 0,04 −0,05 −0,11* −0,05 −0,06

Sumienność 0,14** 0,06 0,06 0,11* 0,12*

Adnotacja. Aspekty scjentoteizmu badano Kwestionariuszem opinii o nauce (Aneks 2). Do pomiaru cech 
osobowości zastosowano Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae w adaptacji Bogdana Zawadzkiego, 
Jana Strelaua, Piotra Szczepaniaka i Magdaleny Śliwińskiej (1998).

+ p < 0,1; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Bardzo niewielka siła związków pomiędzy aspektami światopoglądu scjenty-
stycznego a cechami osobowości nakazuje ostrożność w interpretowaniu relacji 
zachodzących pomiędzy tymi zmiennymi. Ze względu na eksploracyjny charak-
ter analiz prowadzonych w tej książce warto jednak zastanowić się nad leżącymi 
u podstaw tych relacji możliwymi mechanizmami.

Przewidywane ujemne powiązania otwartości na doświadczenie ze scjento- 
teizmem ograniczały się wyłącznie do ogólnego wskaźnika światopoglądu scjen-
tystycznego oraz wymiarów odnoszących się do uznawania metody naukowej 
za godną zaufania i spostrzegania naukowców jako jedynej grupy posiadającej 
faktyczną wiedzę ekspercką. W koncepcji Wielkiej Piątki otwartość na doświad-
czenie stanowi wskaźnik zainteresowania ideami, wartościami i doświadczenia-
mi cechującymi się niewielkim stopniem zbieżności z tym, co dotychczas znane, 
oraz tolerancji dla tych idei, wartości i doświadczeń (Pervin, John, 2002). Można 
przypuszczać zatem, że informacje osadzone w kontekście naukowym mogą być 
spostrzegane przez mniej otwarte na doświadczenia osoby jako bardziej wiary-
godne ze względu na to, że wpisują się w kontekst uznawany za wystarczająco 
dobrze zweryfikowany, a więc bezpieczny. U osób o obniżonym poziomie otwar-
tości na doświadczenie obdarzanie uznaniem naukowców może służyć również 
ograniczaniu liczby punktów odniesienia branych pod uwagę w konkretnych 
sytuacjach. Oznacza to też, że osoby o wyższym poziomie otwartości na do-
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świadczenie mogą negatywnie odnosić się do aspektów związanych ze świato- 
poglądem scjentystycznym ze względu na występujące w jego ramach ogranicza-
nie kontekstu interpretacyjnego do wyłącznie jednego zbioru odniesień – w tym 
przypadku powiązanego z elementami systemu naukowego.

Ujemna korelacja pomiędzy ugodowością a uznawaniem naukowców za je-
dynych ekspertów w pierwszej chwili może być spostrzegana jako paradoksal-
na. Wskazuje bowiem, że badani cechujący się niższym poziomem gotowości 
do ustępstw i wczuwania się w cudze położenie jednocześnie bardziej liczyli się 
ze zdaniem naukowców niż osoby w większym stopniu ugodowe. Należy jednak 
zauważyć,  że wymieniony wymiar scjentoteizmu oprócz aspektu pozytywnego 
(to znaczy za naukowcami) ma również aspekt negatywny (to znaczy przeciw 
kapłanom, filozofom, politykom, artystom itp.). Uznanie dla naukowych odkryć 
i pozytywny stosunek do naukowej nomenklatury w przypadku mniej ugo-
dowych osób prawdopodobnie pełni funkcje erystyczne – służy podkreślaniu 
rzekomej nienaukowości (a zatem również nieracjonalności) argumentów wysu- 
wanych przez innych, a także pomaga w utwierdzaniu się we własnych prze-
konaniach wykazujących zbieżność z opiniami naukowców (zob. Pabjan, 2016).

W badaniach dotyczących relacji scjentoteizmu z cechami osobowości odno-
towano także pozytywne związki pomiędzy sumiennością a zaufaniem do me-
tody naukowej oraz uznawaniem nauki za narzędzie umożliwiające praktyczny 
wpływ na rzeczywistość. Zależności te można poddać interpretacji w odniesieniu 
do dynamiki wymienionego wymiaru Wielkiej Piątki. Osoby charakteryzujące 
się wysoką sumiennością starają się finalizować podjęte działania oraz utrzymy-
wać na każdym etapie ich realizacji wysoki poziom samodyscypliny, organizacji 
i ukierunkowania na zamierzone cele. Ze względu na to, iż elementy systemu  
naukowego cechują się znacznym stopniem strukturalizacji, dostarczają danych 
na temat zależności przyczynowo-skutkowych oraz opierają się na wynikach 
procedur podejmowanych w kontrolowanych warunkach, mogą stanowić atrak-
cyjne źródło wskazówek dla osób wysoce sumiennych, silnie nastawionych na 
efektywną realizację podejmowanych przedsięwzięć. Uznawanie fundamentów 
nauki za bezwzględnie pewne może w tym przypadku pełnić funkcje redukujące 
wątpliwości co do tego, czy przyjęcie określonej ścieżki postępowania faktycznie 
stanowi w danych warunkach najbardziej optymalny wybór.

Analizę związków aspektów scjentoteizmu z cechami osobowości uzupełnio-
no o sprawdzenie, czy wymiary Wielkiej Piątki mogą pełnić funkcję predyktorów  
ustosunkowań do elementów systemu naukowego. Rezultaty przeprowadzo-
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nej w tym celu procedury postępującej regresji krokowej zostały zaprezentowane 
w tabeli 5.

Wyniki analizy postępującej regresji krokowej wykazały, że cechy osobowo-
ści w dość ograniczonym stopniu umożliwiają predykcję scjentoteizmu w odnie-
sieniu do jego poziomu ogólnego oraz trzech z jego konkretnych aspektów. Nie 
uzyskano modelu pozwalającego przewidywać na podstawie cech Wielkiej Piątki 
poziomu przekonania o tym, że nauka stanowi źródło nadziei; w odniesieniu do 
pozostałych wymiarów scjentoteizmu modele wyjaśniały od 3% do 5% wariancji 
zmiennych zależnych. W przypadku każdego z modeli funkcję ujemnego pre-
dyktora pełniła otwartość na doświadczenie, choć jej udział w przewidywaniu 
poglądów na temat nauki jako narzędzia praktycznego wpływu i tak nie był istot-
ny. Sumienność ujawniła się jako dodatni predyktor ogólnego poziomu scjento- 
teizmu oraz zaufania do metody naukowej i możliwości wykorzystywania nauki 
w wywieraniu praktycznego wpływu na rzeczywistość. Istotnymi ujemnymi pre-
dyktorami spostrzegania naukowców jako jedynych ekspertów okazały się nato-
miast neurotyczność oraz ugodowość. Choć odsetek zmienności ogólnego świato- 
poglądu scjentystycznego, którego wyjaśnienie można było opierać na cechach 
osobowości, okazał się bardzo niewielki, na podstawie przedstawionych danych 
można przypuszczać, że w gronie scjentoteistów znajdą się raczej osoby niezbyt 
zainteresowane poznawaniem nowych zjawisk, idei i pomysłów (niski poziom 
otwartości na doświadczenie) oraz ludzie, dla których w życiu ważne jest rze-
telne wywiązywanie się z powierzonych zadań i obowiązków (wysoki poziom 
sumienności).

1.6. Podsumowanie

Zaprezentowane w rozdziale analizy miały na celu rozpoznanie powiązań 
pomiędzy aspektami światopoglądu scjentystycznego a cechami osobowości 
z modelu Wielkiej Piątki oraz zmiennymi odnoszącymi się do różnych aspektów 
funkcjonowania poznawczego. Okazało się, że w badanej próbie scjentoteizm 
nie był w żaden sposób powiązany z takimi zmiennymi, jak potrzeba poznania 
i refleksyjność poznawcza. Wyniki te zdają się dobrze wspierać tezę, że świato-
pogląd scjentystyczny jest jedynie światopoglądem unaukowionym, a nie sposo-
bem organizowania relacji „ja” – świat w zgodzie z rzeczywistymi postulatami 
metody naukowej, takimi jak korzystanie z precyzyjnego aparatu pojęciowego, 
poszukiwanie ukrytych prawideł zachodzenia zjawisk czy głębokie przetwarza-
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nie informacji wolne od ulegania pierwszemu wrażeniu. Skoro więc konkretnym 
sposobom ustosunkowań do nauki, naukowców i odkryć naukowych zasadniczo 
nie towarzyszy ani podwyższony, ani obniżony poziom potrzeby poznania i re-
fleksyjności poznawczej, można zakładać, że opowiadanie się za szczególnym 
znaczeniem nauki we współczesnym świecie lub przeciw takiemu jej znaczeniu 
opiera się głównie na podstawach innych niż poznawcze.

Scjentoteizm – co warte podkreślenia – okazał się pozytywnie skorelo-
wany z ogólnym poziomem potrzeby poznawczego domknięcia, tendencjami 
maksymalistycznymi i sumiennością, negatywnie korelował zaś z otwartością 
na doświadczenie. Choć związki te nie były zbyt silne, można je potraktować 
jako rodzaj drogowskazu ułatwiającego odpowiedź na pytanie o to, jakie właś- 
ciwości psychiczne mają osoby cechujące się wysokim poziomem entuzjazmu 
dla elementów systemu naukowego. Umożliwia to postawienie ostrożnej diagno-
zy:  scjentoteiści to osoby raczej systematyczne, ceniące sobie przewidywalność 
oraz strukturalizację docierających do odbiorcy komunikatów i lubiące korzy-
stać ze sprawdzonych sposobów postępowania.



Rozdział 2
Scjentoteizm a wielkie dociekania ludzkości

2.1. Wstęp

Charakteryzujące ludzi przekonania światopoglądowe wyznaczają kierunki 
ogólnych sposobów odnoszenia się do rzeczywistości oraz preferowanych metod 
jej opisywania. Postanowiono zbadać, w jaki sposób światopogląd scjentystyczny 
wiąże się z „wielkimi tematami”, nurtującymi ludzkość od jej zarania, mianowi-
cie z tym, kim jest Bóg, jakie znaczenie w ludzkim życiu odgrywa czas i poszcze-
gólne jego wymiary oraz jakie czynniki leżą u podstaw ludzkich cech  i właści-
wości. Niniejszy rozdział dotyczy więc tego, jak scjentoteizm – rozumiany jako 
relatywnie nowa forma powszechnie występującego sposobu odnoszenia się do 
rzeczywistości – wchodzi w interakcje z wielkimi dociekaniami ludzkości.

2.2. Scjentoteizm a subiektywny obraz Boga

Naukowe sposoby opisu i wyjaśniania procesów zachodzących w świecie 
w licznych przypadkach przedstawiane są jako trudne czy wręcz niemożliwe 
do pogodzenia z narracjami osadzonymi w kontekstach religijnych, zwłaszcza 
tych odnoszących się do religii monoteistycznych (zob. np. Dawkins, 2007; Ha-
rari,  2018). Zasadne wydaje się więc badanie związków pomiędzy aspektami 
światopoglądu scjentystycznego a takimi zmiennymi, jak duchowość czy religij-
ność. Istnieje też inne podejście, wedle którego stosunek do nauki, naukowców 
i elementów systemu naukowego można analizować w powiązaniu z charaktery-
stycznymi wyobrażeniami dotyczącymi istoty boskiej. Wyobrażenia takie mogą 
kształtować się już na wczesnym etapie życia w wyniku edukacji religijnej czy 
interakcji ze znaczącymi osobami (zob. np. Janus, 2004; zob. też interpretacja 
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zjawisk religijnych na gruncie teorii relacji z obiektem przedstawiona w: Wulff, 
1999). Uformowany wstępnie w umyśle obraz Boga można traktować jako czyn-
nik regulujący sposoby ustosunkowywania się do alternatywnych kontekstów 
opisujących i wyjaśniających rzeczywistość. We współczesnym świecie proble-
matyka stanowiąca wspólny przedmiot zainteresowań nauki i religii obejmu-
je na przykład kwestie pochodzenia świata, rządzących nim praw, wolności 
woli oraz źródeł moralności czy też innych reguł dotyczących międzyludzkich  
interakcji. O ile jednak na pytania o naturę rzeczywistości nauka jest aktual-
nie w stanie udzielać odpowiedzi wykraczających poza sferę mitologii (zob. na 
przykład prezentację procesów zachodzących na różnych poziomach złożoności 
w: Lamża, 2017), otwarta pozostaje kwestia gotowości ludzi na recepcję i akcep-
tację tychże odpowiedzi. Postanowiono zbadać powiązania pomiędzy świato- 
poglądem scjentystycznym a obrazem Boga, interpretowanym jako kontekst 
kształtujący się na wczesnym etapie rozwoju jednostki i mogący mieć wpływ na 
przyswajanie przez nią kolejnych kontekstów porządkujących system wyobrażeń 
o świecie1.

W nawiązaniu do definicji Bernhardta Groma (2009) Stanisław Seidel (2014) 
ujmuje obraz Boga jako zespół cech przypisywanych istocie boskiej przez oso-
bę w nią wierzącą. W koncepcji tej człowiek tworzy własny obraz Boga oparty 
zarówno na jego konkretnych właściwościach (na przykład: wszechmocny, spra-
wiedliwy), jak i na swoich uczuciach do Boga. Grom i Seidel w proponowanych 
sposobach przedstawiania obrazu Boga odchodzą od charakterystycznego dla 
nurtu psychodynamicznego ujmowania istoty boskiej w kategoriach zespołu 
ustosunkowań de facto odnoszących się do faktycznie istniejących osób, w do-
datku należących do kręgu bliskich człowieka tworzącego dany obraz. Może 
być on – jak twierdzą badacze – konstruowany z dowolnych cech i właściwości, 
które tylko częściowo pokrywają się z określeniami zwykle wykorzystywanymi 
do opisu ludzi.

Do zidentyfikowania sposobów wyobrażania sobie Boga przez ludzi Seidel za-
stosował podejście leksykalne oparte na słowach przedstawiających różne cechy; 
poprosił osoby badane o to, by oceniły, w jakim stopniu cechy te pasują do su-
biektywnych wyobrażeń tych osób na temat Boga. Zebrane dane badacz poddał 

1 Związek światopoglądu scjentystycznego z aspektami w pewnym stopniu powiązanymi 
z duchowością został przedstawiony w rozdziale 3, we fragmentach poświęconych związkom 
scjentoteizmu z aspiracjami życiowymi.
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analizie skupień, w wyniku której zidentyfikował pięć wiązek. Stały się one pod-
stawą wyodrębnienia skal powiązanych ze zróżnicowanymi sposobami spostrze-
gania Boga. Pierwsza ze skal, określona jako „Bóg zły”, odnosi się do wyobrażeń, 
wedle których Bóg jest istotą złośliwą, mściwą i wystawiającą ludzi na cierpienie. 
W ramach skali „Bóg zabawny” znalazły się określenia związane ze spostrzega-
niem Boga jako ciepłego, miłego, mającego poczucie humoru i skłonnego do 
robienia niespodzianek. Skala „Bóg starotestamentowy” grupuje stwierdzenia 
podkreślające surowość Boga i jego władzę nad człowiekiem, a także wysokie 
wymagania Boga dotyczące ludzkiego posłuszeństwa. Kolejna ze skal  – „Bóg 
nowotestamentowy” – odnosi się natomiast do spostrzegania Boga jako istoty 
wchodzącej z człowiekiem w dialog, skłonnej do pomocy i wybaczania. Ostat-
nia skala  – „Bóg wszechmocny”  – zawiera określenia uwypuklające Boską po-
tęgę, wieczność, mądrość i twórczość. Całe narzędzie – Kwestionariusz „Boskie  
cechy” – składa się z czterdziestu jeden pozycji. Zadaniem osób wypełniających 
kwestionariusz jest wskazanie na pięciostopniowej skali, na ile dane określenie 
odpowiada ich subiektywnym wyobrażeniom na temat Boga. Rzetelność skal 
narzędzia wskaźnikowana miarą α Cronbacha w dotychczas przeprowadzonych 
badaniach wahała się pomiędzy 0,67–0,78 („Bóg zabawny”) a 0,94–0,97 („Bóg 
nowotestamentowy”).

Zaproponowany przez Seidla sposób badania wyobrażeń na temat Boga po-
zwala uchwycić wiele aspektów indywidualnego stosunku człowieka do istoty 
boskiej, włącznie z identyfikacją ewentualnych ustosunkowań ambiwalent-
nych. Mając na uwadze założenia przedstawionej koncepcji obrazu Boga, moż-
na sformułować przypuszczenia na temat związków poszczególnych sposobów 
ujmowania Boga z wymiarami scjentoteizmu. Teoretyczne podstawy koncepcji 
światopoglądu scjentystycznego i charakterystyka jego wymiarów sugerują, że 
większość relacji pomiędzy analizowanymi zmiennymi będzie miała charakter 
negatywny. W szczególności dotyczy to obrazu „Boga wszechmocnego” – osoby 
przypisujące Bogu niewielki wpływ na rzeczywistość i życie ludzi mogą być bar-
dziej skłonne do poszukiwania innych źródeł kontroli nad światem, takich jak 
elementy systemu naukowego. Natomiast ludzie spostrzegający Boga jako okrut-
nego lub mściwego będą wyrażali bardziej pozytywne przekonania na temat ele-
mentów systemu naukowego jako swego rodzaju współczesnej alternatywy dla 
religijnego opisu świata; powinno się to przejawiać w pozytywnych związkach 
wyników w skali „Bóg zły” z wymiarami światopoglądu scjentystycznego.



56 Powiązania i predyktory światopoglądu scjentystycznego

Badanie 5
W badaniu wzięło udział 178 osób, w tym 107 kobiet, 60 mężczyzn i 11 osób, 

które nie wskazały swojej płci. Badani mieli od 18 do 72 lat; średnia wieku była 
równa 29,18 lat, a odchylenie standardowe wynosiło 12,13 lat. Uczestnicy byli re-
krutowani metodą „kuli śniegowej”, polegającej na docieraniu do respondentów 
poprzez inne, bezpośrednio dostępne osoby. Współczynniki korelacji zebranych 
w ten sposób wyników z rezultatami odnoszącymi się do wymiarów świato- 
poglądu scjentystycznego zamieszczono w tabeli 6.

Tabela 6
Scjentoteizm a wyobrażenia na temat Boga – analiza korelacji

Obraz Boga
Zaufanie 

do metody 
naukowej

Nauka jako 
źródło 
nadziei

Naukowcy 
jako jedyni 

eksperci

Nauka jako 
narzędzie 

praktycznego 
wpływu

Poziom ogólny

Bóg zły −0,14+ −0,05 0,22** 0,07 0,04

Bóg zabawny −0,05 0,08 −0,27*** −0,08 −0,12

Bóg
starotestamentowy

−0,15* 0,07 0,08 0,04 0,02

Bóg
nowotestamentowy

0,06 0,12 −0,26*** −0,10 −0,07

Bóg wszechmocny −0,10 0,09 −0,27*** −0,12 −0,15*

Adnotacja. Aspekty scjentoteizmu badano Kwestionariuszem opinii o nauce (Aneks 2). Do pomiaru wyobra-
żeń na temat Boga zastosowano Kwestionariusz „Boskie cechy” (Seidel, 2014).

+ p < 0,1; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Przypuszczenia dotyczące związków pomiędzy światopoglądem scjentystycz-
nym a sposobami wyobrażania sobie Boga okazały się trafne jedynie w niewiel-
kim stopniu. Skłania to – przynajmniej na poziomie funkcjonowania indywidu-
alnych systemów przekonań – do rewizji pojawiających się niekiedy w dyskursie 
publicznym poglądów o wyraźnym konflikcie pomiędzy ideami religijnymi 
i naukowymi (zob. np. Dawkins, 2007; Harari, 2018; Hawking, Mlodinow, 2011; 
Pabjan, 2016). Należy zaznaczyć przy tym, że kierunki związków były zgodne 
z przewidywanymi, co świadczy o przynajmniej częściowej trafności sformuło-
wanych przewidywań.

Odnotowane powiązania obrazów Boga ze światopoglądem scjentystycznym 
dotyczyły głównie skali odnoszącej się do przekonań mówiących, że naukowcy 
są jedynymi ekspertami, których głos należy współcześnie brać pod uwagę. Im 
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bardziej badani zgadzali się z takim stanowiskiem, w tym większym stopniu ich 
wyobrażenia na temat Boga nadawały mu cechy istoty złej oraz w mniejszym 
stopniu odnosiły się do kategorii charakterystycznych dla Boga zabawnego,  
nowotestamentowego oraz potężnego. Ujemna korelacja pomiędzy zaufaniem do 
metody naukowej a ujmowaniem Boga na sposób starotestamentowy wskazuje, 
że badani, dla których Bóg to istota surowa, władcza i autorytarna, w mniejszym 
stopniu byli skłonni twierdzić, że fundamenty naukowych koncepcji i metodo- 
logii są solidne. Ujemny związek został odnotowany także pomiędzy spostrzega-
niem Boga jako istoty wszechmocnej a ogólnym poziomem scjentoteizmu osoby 
badanej – im bardziej entuzjastycznie badani odnosili się do elementów syste-
mu naukowego, tym mniej byli przekonani, że Bóg dysponuje nieograniczonymi 
możliwościami wpływania na rzeczywistość.

Słabe oraz niezbyt liczne związki pomiędzy elementami światopoglądu 
scjentystycznego a obrazami Boga wskazują, że entuzjastycznemu odnoszeniu 
się do elementów systemu naukowego niekoniecznie towarzyszą specyficzne 
sposoby ujmowania boskich cech. Kwestionariusz „Boskie cechy” sformułowany 
jest w sposób trafiający raczej do osób zorientowanych teistycznie – uzyskane 
wyniki sugerują, że badani często byli w stanie oddzielać sferę przekonań reli-
gijnych od sfery odnoszącej się do naukowej wizji świata. Może to oznaczać, że 
ludzie konfrontujący się z ideami naukowymi i religijnymi do pewnego stop-
nia funkcjonują tak, jakby implicite zgadzali się z zaproponowaną przez Stevena 
J.  Goulda (2002; zob. również krytykę pojęcia w: Dawkins, 2007 oraz Pabjan, 
2016) koncepcją NOMA, wedle której religia i nauka stanowią niepokrywające 
się magisteria (non-overlapping magisteria). Zgodnie z tą koncepcją, nauka i reli-
gia dotykają problemów o zasadniczo odmiennym charakterze, stąd też nie nale-
ży ustawiać ich w opozycji wobec siebie. Przykładowo, w badanej próbie wyobra-
żanie sobie przez respondenta Boga jako istoty wszechmocnej nie wiązało się 
w żaden sposób z ujmowaniem nauki ani jako narzędzia praktycznego wpływu, 
ani jako aktywności godnej bezwzględnego zaufania. Osoby badane w swoich 
przekonaniach nie wykazywały więc żadnych preferencji dotyczących relacji po-
między wszechmocą Boga a stałością praw przyrody, która to kwestia pojawiała 
się od stuleci w licznych debatach filozoficznych i teologicznych (zob.  na przy-
kład przegląd średniowiecznych koncepcji na ten temat w: Heinzmann, 1999, 
a także współczesną refleksję na temat statusu praw przyrody w: Lamża, 2015). 
Należy zauważyć jednak, że ujmowanie Boga jako istoty wszechmocnej korelo-
wało ujemnie z ogólnym poziomem scjentoteizmu. Badani formułujący entu-
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zjastyczne opinie na temat elementów systemu naukowego mieli więc tendencję 
do wyrażania przekonań o ograniczonych możliwościach Boga (i odwrotnie – 
osobom silniej wierzącym w to, że Bóg jest w swoich działaniach wszechmocny, 
towarzyszył większy sceptycyzm co do wartości i znaczenia naukowych metod, 
odkryć i aplikacji). U badanych o bardziej scjentystycznym światopoglądzie mog- 
ły pojawiać się zatem dążenia do wiązania wysokiego poziomu rozwoju nauki 
z możliwością oddziaływania na rzeczywistość w sposób, który tradycyjnie łą-
czony bywa ze zdolnościami istot boskich.

W badaniu odnotowano również ujemną korelację pomiędzy spostrzeganiem 
Boga w kategoriach starotestamentowych a zaufaniem do metod, na jakich opie-
ra się nauka. Zależność tę można interpretować w kontekście sposobu, w jaki 
przedstawione są relacje pomiędzy Bogiem a światem w Starym Testamencie. 
Bóg starotestamentowy nie tylko tworzy świat, lecz także może wpływać na pro-
cesy zachodzące w przyrodzie, a jego surowości towarzyszą demonstracje siły 
oddziaływania Boga na rzeczywistość. Potrafi on z jednej strony modyfikować 
procesy przyrodnicze zgodnie ze swoją wolą (zob. np. Hi 37,1–24), z drugiej zaś 
grozi tym, którzy twierdzą, że zgłębili tajniki przyrody lub są w stanie w pełni ją 
zrozumieć (zob. np. Iz 29,14–16). Należy zauważyć również, że konflikty pomię-
dzy przedstawicielami świata nauki a zwolennikami kreacjonizmu w przeważa-
jącej mierze dotyczą kwestii mających swój religijny opis właśnie w Starym Te-
stamencie, takich jak powstanie wszechświata, powstanie życia, wiek Ziemi czy 
powstawanie gatunków, w tym gatunku ludzkiego (zob. Dawkins, 2007, 2010; 
Guttman, 2008). Być może więc badane osoby wyobrażające sobie Boga jako 
starotestamentowego cechowały się silniejszym oporem przed deklarowaniem 
uznawania naukowych narracji za odpowiednie sposoby opisywania i wyjaśnia-
nia zachodzących w świecie procesów.

Spośród sześciu odnotowanych związków scjentoteizmu z wyobrażenia-
mi na temat Boga aż cztery dotyczyły uznania dla eksperckiego statusu osób 
związanych z nauką. Im bardziej entuzjastyczny był sposób odnoszenia się 
do naukowców jako ekspertów, tym wyższa gotowość do spostrzegania Boga 
jako  istoty złej, a także obniżona tendencja do przypisywania mu cech i wła-
ściwości Boga zabawnego, nowotestamentowego oraz potężnego. Wyniki te 
w zestawieniu z nielicznymi związkami obrazu Boga z innymi wymiarami 
scjentoteizmu pozwalają przypuszczać, że zróżnicowane sposoby wyobrażania 
sobie Boga wiążą się nie tyle z ogólnymi przekonaniami badanych o statusie 
nauki, ile z poglądami formułowanymi na temat wyrazicieli kontekstów idei 
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naukowych i religijnych – czyli w głównej mierze naukowców i kapłanów. 
Osoby, dla których Bóg jest istotą mającą cechy pozytywne, mogą wykazywać 
się jednocześnie przychylnością wobec osób duchownych i niechętnie wyra-
żać opinie dyskredytujące ich pracę. Podobnie ludzie przypisujący Bogu takie 
przymioty, jak mądrość, wszechmoc i wszechwiedza, mogą unikać wyrażania 
sprzecznych z ich własnym światopoglądem opinii nadających głosowi naukow-
ców bezwzględnie uprzywilejowaną pozycję2. Natomiast według osób wyobra-
żających sobie Boga jako złośliwego i okrutnego, kapłani mogą stanowić grupę 
przyczyniającą się do zwiększenia poziomu ludzkiego zniewolenia i krzywdy, 
stąd też w tej grupie oceny pracy naukowców mogą być raczej niskie. Oso-
by te mogą jednak odbierać głos naukowców jako świadectwo mądrości i siły 
człowieka, który zmuszony jest funkcjonować w nieprzychylnym, stawiającym 
opór środowisku. W podejściu takim pobrzmiewałoby echo wyrażonej przez 
Laktancjusza myśli Epikura: Bóg dopuszczający istnienie w świecie zła musi być 
istotą złą albo słabą lub złą i słabą jednocześnie (zob. na przykład Leibnizjański 
problem teodycei przedstawiony w: Kołakowski, 2008). Konstatacja ta odsyła do 
wyniku przeprowadzonych badań: istnieje ujemna zależność pomiędzy uzna-
waniem naukowców za jedynych ekspertów a spostrzeganiem Boga jako potęż-
nego, wraz z obniżaniem się przekonań na temat Boskiej potęgi podwyższał się 
bowiem u badanych osób poziom uznania i szacunku, jakimi obdarzani byli 
naukowcy w porównaniu z kapłanami, filozofami czy artystami.

Analizy powiązań pomiędzy scjentoteizmem a wyobrażeniami na temat 
Boga postanowiono rozszerzyć o sprawdzenie, czy możliwe jest skonstruowanie 
modeli regresji pozwalających, zgodnie z klasycznymi założeniami teorii rela-
cji z obiektem (Janus, 2004; Wulff, 1999), przewidywać poziom światopoglądu 
scjentystycznego danej osoby na podstawie tego, jaki ma ona wizerunek Boga. 
Przeprowadzone w tym celu postępujące regresje krokowe zarówno w odniesie-
niu do ogólnego scjentoteizmu, jak i do jego aspektów nie doprowadziły jednak 
do wygenerowania żadnego modelu pozwalającego na takie predykcje. Wzięto 
zatem pod uwagę postulowany w ramach diagnoz roli religii we współczesnym, 
stechnologizowanym świecie (Harari, 2018) odwrotny kierunek analizy regresji, 

2 Z charakterystycznego dla tak zwanego supranaturalizmu (zob. np. Heinzmann, 1999;  
Pabjan, 2016) przekonania, że Bóg jest w stanie w cudowny sposób wpływać na losy świata, 
wynika logicznie uznawanie wszelkiej wiedzy eksperckiej za względną. Obserwowane prawidło-
wości mogą bowiem – jak sądzą zwolennicy supranaturalizmu – ulegać modyfikacjom wymyka-
jącym się wszelkim dotychczas identyfikowanym regułom.
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w którym to przekonania na temat nauki, naukowców i elementów systemu na-
ukowego pełniłyby funkcję predyktorów poszczególnych wyobrażeń na temat 
Boga. Szczegóły wskazanych analiz zostały zawarte w tabeli 7.

Uzyskane w procedurze postępującej regresji krokowej modele wyjaśniały od 
6% do 14% wariancji sposobów wyobrażania sobie Boga. Podobnie jak analizy 
korelacyjne, przegląd uzyskanych współczynników regresji pozwala przypusz-
czać, że w opinii badanych osób sposoby spostrzegania Boga i sposoby odnosze-
nia się do elementów systemu naukowego nie są całkowicie przeciwstawne. Dla 
żadnego z identyfikowanych obrazów Boga elementy scjentoteizmu nie stanowi-
ły bowiem wyłącznie negatywnych bądź wyłącznie pozytywnych predyktorów.

Szacunek dla eksperckiego statusu naukowców przy jednoczesnym wątpie-
niu w niepodważalność metody naukowej stanowiły predyktory ujmowania 
Boga zarówno w kategoriach zła i okrucieństwa, jak i w kategoriach starotesta-
mentowych, przy czym wyjaśniana wariancja pierwszego z wymienianych ob-
razów była ponad dwukrotnie większa. Można więc przypuszczać, że ludzie, dla 
których status ekspercki naukowców jest wyższy niż status kapłanów, ale którzy 
nie wierzą, że naukowe metody opierają się na zupełnie pewnych fundamentach, 
mają tendencję do widzenia Boga w kategoriach bądź zła i okrucieństwa, bądź 
autorytaryzmu i władczości.

Przekonanie o tym, że naukowcy stanowią jedyną grupę kompetentnych eks-
pertów, stanowiło ujemny predyktor spostrzegania Boga w kategoriach wszech-
mocy, zabawności oraz przyporządkowywania mu cech Boga z Nowego Testa-
mentu. W każdym z tych przypadków pozytywnym predyktorem było natomiast 
wyrażanie nadziei, że nauka jest w stanie rozwiązywać ludzkie niepokoje, a wyż-
szy poziom zaufania do metody naukowej pozwalał przewidywać również sto-
pień pojmowania Boga w nowotestamentowych kategoriach. U osób widzących 
naukę jako pożyteczną aktywność, które jednocześnie uznają wartość innych 
niż naukowe autorytetów, oczekiwać należy więc raczej tego, że będą postrzegać 
Boga w pozytywny sposób, natomiast przekonanie badanych o niepodważalno-
ści podstaw nauki pozwala wręcz przewidywać, iż osoby te będą widziały Boga 
w kategoriach charakterystycznych dla Nowego Testamentu.

W opublikowanych jakiś czas temu wynikach badań Bastiaana T. Rutjensa, 
Robbiego M. Suttona i Romy van der Lee (2018) zmienne takie jak wiara w Boga 
czy religijna ortodoksja stanowiły ujemne predyktory wiary w naukę. Zaprezento-
wane w tabeli 7 wyniki badań dotyczących związków obrazu Boga z aspektami 
światopoglądu scjentystycznego pokazują jednak, że relacje pomiędzy teistycz-
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nymi przekonaniami a sposobami odnoszenia się do nauki warto rozpatrywać 
w bardziej złożonej perspektywie. Nie każdy ze sposobów spostrzegania Boga 
wiąże się bowiem z negatywnym odnoszeniem się do elementów systemu na-
ukowego, on sam zaś nie stanowi monolitu, gdyż składają się na niego zarówno 
ogólne założenia co do sensowności naukowych procedur, jak i praktyczne im-
plikacje odkryć czy aktywność samych naukowców. 

W podsumowaniu rezultatów Badania 5 należy zaznaczyć, że wykorzystana 
w nim metoda pomiaru wyobrażeń dotyczących Boga ma wady mogące utrud-
niać stosowanie zarówno samej koncepcji, jak i powiązanego z nią narzędzia. 
Jedną z nich jest silne osadzenie badania w polskim kontekście religijnym, który 
narzuca ujmowanie Boga w kategoriach osobowych i wyraźnie wiąże się z religią 
chrześcijańską, a konkretnie katolicką (świadczy o tym na przykład stosowanie 
w narzędziu form rodzaju męskiego w odniesieniu do Boga). Sprawia to, że jedy-
nie część osób mogących stanowić grupę potencjalnych badanych spełnia wstęp-
ny warunek osadzenia w ramach ideowych, do których użyty kwestionariusz się 
odnosi. Można też jednak spojrzeć na wykorzystany kwestionariusz z innej per-
spektywy – jeśli weźmiemy pod uwagę dominującą pozycję katolicyzmu i jego 
wizji Boga w polskich warunkach, to spostrzeżenie będące wnioskiem z badań 
potraktować można jako argument za wysokim poziomem zrozumiałości na-
rzędzia w badaniach prowadzonych na polskiej próbie. Dodatkowy problem sta-
nowi to, że omawiana metoda zasadniczo nie nadaje się do badania osób, które 
w istnienie Boga po prostu nie wierzą. Należałoby więc przyjąć, że wykorzysta-
ne narzędzie przeznaczone jest wyłącznie do badania osób wierzących, których 
przekonania religijne są zbieżne z chrześcijańskimi. Jednak i wtedy można by się 
zastanawiać, czy deklaracje badanych na temat obrazu Boga stanowią odzwier-
ciedlenie ich rzeczywistych przekonań czy raczej powielają schematy obecne 
w doktrynie chrześcijańskiej.

2.3. Scjentoteizm a orientacje temporalne

W ujęciu zaproponowanym przez Philipa Zimbardo i Johna Boyda (1999, 
2009; zob. też Boniwell, Zimbardo, 2007) orientacje temporalne stanowią zestaw 
ustosunkowań wobec poszczególnych wymiarów czasu: przeszłości, teraźniejszo-
ści i przyszłości, w kontekście których ludzie organizują swoje relacje z otaczającą 
ich rzeczywistością. Spośród sześciu perspektyw temporalnych wskazywanych 
przez autorów koncepcji (przeszłościowa pozytywna, przeszłościowa negatywna, 
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teraźniejszościowa hedonistyczna, teraźniejszościowa fatalistyczna, przyszłoś- 
ciowa i przyszłościowa transcendentalna) trzy wydają się szczególnie istotne 
w badaniach nad kontekstami scjentoteizmu.

Orientacja przyszłościowa ukierunkowuje człowieka na myślenie o przyszłości  
i rozważanie możliwych jej scenariuszy. Ponieważ w obrębie światopoglądu 
scjentystycznego pojawiają się przekonania dotyczące przyszłości oraz spekula-
cje na temat przyszłego kształtu świata, w którym za sprawą nauki i jej odkryć 
dokonuje się szereg przemian, można przypuszczać, że orientacja przyszłościowa 
będzie wiązała się dodatnio z poszczególnymi aspektami scjentoteizmu.

Przewidywano natomiast ujemny związek scjentoteizmu z orientacją przy-
szłościową transcendentalną, odnoszącą się do zjawisk metafizycznych, które 
mają następować po śmierci człowieka. Skala do badania wymienianego wymiaru 
czasu składa się ze stwierdzeń niedających się zweryfikować w obrębie systemu 
naukowego (na przykład: „Moje ciało to tylko tymczasowa siedziba dla mojego 
prawdziwego Ja”) lub otwarcie wskazujących na istnienie mechanizmów stojących 
ponad dociekaniami prowadzonymi na gruncie nauki (na przykład: „Prawa nauki 
nie mogą wyjaśnić wszystkiego”). Akceptacja treści wymienionych pozycji kwe-
stionariuszowych pozostaje w wyraźnej sprzeczności ze światopoglądem scjenty-
stycznym.

Sformułowanie wstępnej hipotezy na temat związku scjentoteizmu i orienta-
cji teraźniejszościowej fatalistycznej okazało się trudnym zadaniem. Można bo-
wiem przypuszczać, że osoby wykazujące się wyraźnie scjentystycznym świato-
poglądem spostrzegają naukę jako narzędzie pozwalające aktywnie wpływać na 
otaczający świat i przekształcać go zgodnie z preferencjami, to zaś mogłoby 
wskazywać na obniżony poziom tej orientacji temporalnej w wymienianej gru-
pie. Zaufanie do naukowców, odkryć i zaleceń naukowych, jeśli są one rozumia-
ne w sposób niepełny, może jednak pełnić funkcje analogiczne do wiary w fa-
tum czy inne siły niezależne od ludzkich działań, co z kolei sugeruje pozytywne 
związki pomiędzy omawianymi zmiennymi. Związki scjentoteizmu z orientacją 
teraźniejszościową fatalistyczną wymagają więc szczególnej uwagi, nie sformu-
łowano jednak w tym przypadku wstępnych przypuszczeń na temat kierunku 
relacji między zmiennymi. Hipotez nie postawiono również w odniesieniu do 
trzech pozostałych perspektyw czasowych – obu perspektyw przeszłościowych 
oraz orientacji teraźniejszościowej hedonistycznej.
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Badanie 6
W badaniu wzięło udział 375 osób, w tym 114 mężczyzn, 246 kobiet i 15 ba-

danych, którzy nie wskazali swojej płci. Średnia wieku wyniosła 33,18 lat przy 
odchyleniu standardowym wynoszącym 13,51 lat. Najmłodsza badana osoba 
miała 18 lat, a najstarsza 69 lat. Orientacje temporalne badano z użyciem skła-
dającego się z dziesięciu stwierdzeń Kwestionariusza postrzegania czasu przy-
szłego transcendentalnego (TFTPI) oraz zawierającego pięćdziesiąt sześć pozycji 
Kwestionariusza postrzegania czasu (ZTPI) (Zimbardo, Boyd, 2009). Pierwszy 
z nich umożliwia pomiar natężenia orientacji przyszłościowej transcendentalnej, 
a drugi – pozostałych pięciu perspektyw czasowych. Współczynniki korelacji 
orientacji temporalnych z aspektami scjentoteizmu zostały pokazane w tabeli 8.

Tabela 8
Scjentoteizm a orientacje temporalne – analiza korelacji

Orientacje temporalne
Zaufanie 

do metody 
naukowej

Nauka 
jako 

źródło 
nadziei

Naukowcy 
jako jedyni 

eksperci

Nauka jako 
narzędzie 

praktycznego 
wpływu

Poziom ogólny

Przeszłościowa pozytywna 0,01 −0,05 −0,01 −0,05 −0,03

Przeszłościowa negatywna 0,07 0,06 −0,02 0,03 0,04

Teraźniejszościowa
hedonistyczna

0,03 0,11* 0,05 0,02 0,07

Teraźniejszościowa
fatalistyczna

0,10* 0,11* 0,02 0,02 0,08

Przyszłościowa 0,09+ 0,09+ 0,05 0,14** 0,11*

Przyszłościowa
transcendentalna

−0,19*** −0,19*** −0,49*** −0,26*** −0,37***

Adnotacja. Aspekty scjentoteizmu badano Kwestionariuszem opinii o nauce (Aneks 2). Badanie orientacji 
temporalnych przeprowadzono z użyciem Kwestionariusza postrzegania czasu przyszłego transcendentalnego 
(TFTPI) oraz Kwestionariusza postrzegania czasu (ZTPI) (Zimbardo, Boyd, 2009).

+ p < 0,1; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Jak przewidywano, aspekty scjentoteizmu nie wykazywały związków z orien-
tacjami temporalnymi odnoszącymi się do przeszłości. Zbieżne z przewidy-
waniami okazały się również negatywne korelacje pomiędzy światopoglądem 
scjentystycznym a orientacją przyszłościową transcendentalną. Im bardziej oso-
by badane zorientowane były na wydarzenia mające następować po ich fizycznej 
śmierci, tym mniej entuzjastycznie odnosiły się do elementów systemu nauko-
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wego. Zjawisko to w największym stopniu dotyczyło kwestii spostrzegania  na-
ukowców jako jedynych ekspertów.

Przewidywane dodatnie powiązania światopoglądu scjentystycznego 
z orientacją przyszłościową były słabe i ograniczały się jedynie do spostrzegania 
nauki jako narzędzia praktycznego wpływu oraz ogólnego wskaźnika scjento- 
teizmu. Osoby na co dzień silniej ukierunkowane na przyszłość cechowały się 
zatem światopoglądem o wyraźniejszych konotacjach scjentystycznych, w szcze-
gólności w odniesieniu do kwestii wykorzystywania nauki i jej odkryć w celu 
modyfikowania rzeczywistości zgodnie z preferencjami i potrzebami ludzi. 
Sygnalizowane wcześniej zależności pomiędzy scjentoteizmem a orientacją 
teraźniejszościową fatalistyczną okazały się pozytywne, ale dotyczyły jedynie 
związku tej orientacji z uznawaniem metody naukowej za godną zaufania oraz 
przekonaniem o tym, że rezultaty prac naukowców mogą być wykorzystywa-
ne jako narzędzie realnego wpływu na rzeczywistość. Oprócz wymienionych 
powiązań korespondujących z wcześniejszymi przewidywaniami odnotowano 
również słabą pozytywną korelację pomiędzy orientacją teraźniejszościową 
hedonistyczną a towarzyszącymi nauce nadziejami na likwidację problemów 
trapiących ludzkość.

Przedstawione związki pomiędzy elementami światopoglądu scjentystyczne-
go a perspektywami czasowymi wymienianymi w koncepcji Zimbardo i Boyda 
(1999, 2009) warto poddać bardziej szczegółowej interpretacji. 

W toku badania okazało się, że osobom w większym stopniu zorientowa-
nym na poszukiwanie przyjemności płynących z aktualnej chwili nieco częściej 
towarzyszyła nadzieja, że nauka może rozwiązać problemy nurtujące ludzkość 
od wieków. Być może wynika to z występujących w powiązaniu z perspektywą 
teraźniejszościową hedonistyczną motywacji do unikania przykrości i niedogod-
ności. Ponieważ na ograniczaniu nieprzyjemnych doznań bardzo zależy osobom 
o wyraźnej orientacji teraźniejszościowej hedonistycznej, mogą uwidaczniać się 
u nich szczególnie wyraźne tendencje do poszukiwania sposobów redukowania 
ryzyka występowania takich doznań. Elementy systemu naukowego mogą być 
wówczas spostrzegane przez ludzi o silnej orientacji teraźniejszościowej hedoni-
stycznej jako dające nadzieję na osiągnięcie pożądanego stanu, w którym źródła 
codziennego dyskomfortu (na przykład głód, choroby, bieda, konflikty) zostaną 
całkowicie wyeliminowane.

Z teraźniejszościową fatalistyczną perspektywą czasową wiąże się przeko-
nanie, że osobiście podejmowane decyzje nie mają większego wpływu na ludz-
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kie życie, ponieważ jest ono w znacznej mierze uzależnione od zewnętrznych, 
trudnych do kontrolowania czynników, takich jak fatum, fortuna, przypadek, 
Bóg czy działanie „systemu”, ujawniające się między innymi w obszarach 
ekonomii oraz polityki. Jako zewnętrzna siła kierująca ludzkim losem współ-
cześnie może być spostrzegana również nauka. Badanie wykazało, że osoby 
o podwyższonym poziomie orientacji teraźniejszościowej fatalistycznej w nie-
co większym stopniu spostrzegały naukę z jednej strony jako opierającą się 
na stuprocentowo pewnych metodach, z drugiej zaś jako dziedzinę obiecującą 
ludziom życie w świecie lepszym niż ten, w którym żyjemy współcześnie. Jed-
nocześnie jednak sposób ustosunkowywania się do naukowców oraz przeko-
nania o możliwości wykorzystywania nauki w celu dokonywania pożądanych 
zmian u osób o wyraźnej orientacji fatalistycznej nie wykazywały żadnych 
szczególnych tendencji. Można więc przypuszczać, że teraźniejszościowi fata-
liści są skłonni do ujmowania systemu naukowego w kategoriach „idola”, który 
z jednej strony ma swój realny kształt i wpływ na ludzkie życie, ale z drugiej 
niekoniecznie poddaje się kontroli.

W badanej próbie wyższy poziom orientacji przyszłościowej wiązał się zarów-
no z ogólnym światopoglądem scjentystyczym, jak i z silniejszym przekonaniem, 
że nauka może mieć praktyczny wpływ na rzeczywistość. Silnie scjentystyczne 
zorientowanie światopoglądu osób biorących pod uwagę przyszłe konsekwencje 
aktualnie podejmowanych decyzji i działań może pełnić zatem funkcję polega-
jącą na dostarczaniu narzędzi umożliwiających realizację zakładanych długo- 
falowych celów. Z wyższym poziomem perspektywy przyszłościowej powiąza-
ne może być szczególne zainteresowanie praktyczno-pragmatycznym aspektem 
systemu naukowego, czyli możliwością wykorzystywania naukowych odkryć do 
projektowania działań pozwalających na modyfikowanie świata zgodnie z aktu-
alnymi potrzebami ludzi. Dla osób wyraźnie nastawionych na realizowanie za-
dań o odroczonych efektach światopoglądowe odniesienia do postulatów scjen-
tystycznych mogą więc stanowić rodzaj kontekstu pozwalającego utwierdzić się 
w przekonaniu, że dziś możliwe jest opracowywanie takich działań, które po-
zwolą na osiągnięcie zamierzonych celów w przyszłości.

Zgodnie z poczynionymi założeniami, w badaniu odnotowano wiele ne-
gatywnych związków pomiędzy orientacją przyszłościową transcendentalną 
a aspektami światopoglądu scjentystycznego. Jako prawdopodobną przyczynę 
takiego stanu rzeczy można wskazać trudność jednoczesnego utrzymywania 
słabo zharmonizowanych z sobą przekonań. Chociaż zjawiska wykraczające 
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poza ramy aktualnie dostępnej fizycznej rzeczywistości same w sobie nie stano-
wią przedmiotu naukowej refleksji, osoby o wyraźnie scjentystycznej orientacji 
światopoglądowej mogą wykazywać się niskim poziomem akceptacji przeko-
nań niemających potwierdzenia w wiedzy naukowej. I odwrotnie – dla ludzi 
uwzględniających w swoim życiu aspekty metafizyczne oparcie światopoglądu 
na postulatach scjentystycznych może być trudne do zaakceptowania, między 
innymi ze względu na to, że światopogląd scjentystyczny zakłada sceptycyzm 
wobec przekonań niepoddających się intersubiektywnym analizom. Najsilniejszy 
związek negatywny odnotowano między orientacją przyszłościową transcenden-
talną a spostrzeganiem naukowców jako jedynych ekspertów, których opinie po-
winny być współcześnie brane pod uwagę. Sugeruje to, że osoby uwzględniające 
w swoim życiu wymiar transcendentalny i wierzące, że życie ludzkie nie kończy 
się z chwilą biologicznej śmierci, szczególnie negatywnie mogą odnosić się na 
przykład do przekazów medialnych formułowanych z wykorzystaniem nauko-
wej nomenklatury na tematy zazwyczaj poddawane metafizycznej refleksji. Na-
tomiast dla ludzi o wyraźnie scjentystycznym światopoglądzie osadzone w filo- 
zoficznym lub religijnym kontekście wypowiedzi na temat sensu życia, śmierci 
czy wykraczającej poza doczesność odpowiedzialności za ludzkie uczynki mogą 
mieć status pozbawionych rzeczywistej wartości „takich sobie bajeczek”3. Warto 
zauważyć ponadto, że osoby o orientacji transcendentalnej były w mniejszym 
stopniu przeświadczone o tym, że nauka i jej odkrycia pozwalają praktycznie 
wpływać na zachodzące w świecie procesy. Prawdopodobnie wynikało to z obec-
ności u tych osób przekonań mówiących o istnieniu zjawisk istotnych z punktu 
widzenia funkcjonowania zarówno jednostki, jak i całego świata, które jedno-
cześnie wymykają się naukowemu poznaniu i interwencjom4.

Liczne korelacje pomiędzy wymienianymi przez Zimbardo i Boyda orien-
tacjami temporalnymi a elementami scjentoteizmu motywują do poszukiwania 

3 W literaturze anglojęzycznej napotkać można określenie „just so stories”, odnoszące się do 
wymyślanych naprędce i niepopartych faktami wyjaśnień danego zjawiska. Sformułowanie 
to  stanowi również tytuł tomu opowiadań Rudyarda Kiplinga, który w polskim tłumaczeniu 
brzmi właśnie: Takie sobie bajeczki.

4 Zob. np. Jr 31,35–37. We wskazanym fragmencie Pisma Świętego wspomina się o granicach 
możliwości ludzkiego poznania zagadnień obecnie rozpatrywanych w ramach dyscyplin nauko-
wych. Prorok Jeremiasz, podkreślając stałość decyzji Boga, z jednej strony wskazuje na trwałość 
zjawisk występujących w przyrodzie, z drugiej jednak mówi, że prędzej człowiek uzyska pełną 
wiedzę na temat świata, niż Bóg zmieni swoje decyzje względem narodu wybranego.
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odpowiedzi na pytanie, czy sposoby ustosunkowywania się ludzi do poszczegól-
nych wymiarów czasu mogą służyć za predyktory poziomu nasycenia świato- 
poglądu tych osób elementami scjentystycznymi. W tym celu w odniesieniu do 
każdego z aspektów scjentoteizmu przeprowadzono postępującą regresję kro-
kową z uwzględnieniem perspektyw czasowych jako zmiennych niezależnych. 
U podstaw przedstawionego kierunku regresji leżą teoretyczne założenia ujmu-
jące orientacje temporalne jako uwarunkowania kształtujące się w kontekście 
temperamentalno-osobowościowo-społecznym, organizujące zarówno odbiór 
docierających do człowieka informacji, jak i formułowanie przez niego celów 
i osobistych oczekiwań (Zimbardo, Boyd, 1999). Ponieważ w formowaniu się 
perspektyw czasowych biorą udział aspekty o podłożu genetycznym bądź oparte 
na wczesnych stadiach rozwoju osobniczego, wydaje się uzasadnione, że to raczej 
orientacje temporalne warunkują stosunek do nauki, a nie odwrotnie. Rezultaty 
analizy zostały zawarte w tabeli 9.

Uzyskane modele regresji umożliwiały przewidywanie związków orienta-
cji temporanych zarówno z kompleksowo rozumianym scjentoteizmem, jak 
i ze wszystkimi jego elementami składowymi, natomiast najbardziej efektywne 
okazały się modele opisujące zmienność w zakresie przekonań o naukowcach 
jako  jedynych ekspertach (27% wyjaśnianej wariancji) oraz ogólnego poziomu 
scjentoteizmu (19% wyjaśnianej wariancji). Modele te skłaniają do wniosku, że 
natężenie światopoglądu scjentystycznego możliwe jest do przewidywania głów-
nie wtedy, gdy posługujemy się perspektywami przeszłościową transcendentalną, 
przyszłościową i teraźniejszościową fatalistyczną, przy czym najczęściej wyra-
zistych symptomów scjentoteizmu należy oczekiwać u ludzi ukierunkowanych 
na myślenie o własnej przyszłości, ale jednocześnie przekonanych o istotnej roli 
przypadku i innych okoliczności zewnętrznych w kształtowaniu aktualnej sytua- 
cji człowieka, oraz u tych, którym niezbyt przekonująca wydaje się wizja dalszego 
funkcjonowania po biologicznej śmierci organizmu. Szacunki ogólnego poziomu 
scjentoteizmu oraz siły nadziei pokładanych w nauce można również opierać na 
wykazywanej na co dzień skłonności do poszukiwania przyjemności oraz ten-
dencji do unikania przykrych, wzbudzających dyskomfort okoliczności. Przed-
stawione modele regresji sugerują, że entuzjastyczne przekonania na temat sys-
temu naukowego będzie formułować raczej hedonista niż asceta, raczej człowiek 
pozwalający sobą kierować niż samosterowny, myślący o życiu raczej w dłuższej 
niż w krótszej perspektywie czasowej i raczej człowiek twardo stąpający po ziemi 
niż mający metafizyczno-mistyczne przekonania.
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2.4.  Scjentoteizm a przekonania 
o źródłach ludzkich cech i właściwości

Jak podaje Marzena Żmuda-Trzebiatowska (2008), w historii idei filozoficz-
nych i psychologicznych funkcjonowały zróżnicowane poglądy na temat źródeł 
ludzkich cech i właściwości. Podkreślano między innymi znaczenie aspektów 
wrodzonych, mających swe źródła przede wszystkim w biologii, ale bywało też, 
że największą wagę przypisywano czynnikom społeczno-kulturowym. Badaczka 
wyróżniła jednak również koncepcje, wedle których charakterystyka konkretnych 
osób kształtuje się wskutek interakcji czynników wrodzonych i sytuacyjnych. 
Te trzy sposoby formułowania wyjaśnień na temat źródeł ludzkich właściwości 
można dostrzec nie tylko w refleksjach filozoficznych czy psychologicznych, lecz 
także w potocznych przekonaniach, w których uwidaczniają się naiwne teorie 
o uwarunkowaniach człowieczeństwa5.

Do badania poziomu wspomnianych przekonań na temat czynników kształ-
tujących cechy człowieka Żmuda-Trzebiatowska opracowała narzędzie składają-
ce się ze skal natura (N), kultura (K) oraz interakcja natura – kultura (N–K). 
Z uwagi na fakt, że do wyznaczników światopoglądu scjentystycznego należy 
preferowanie ujęć pozwalających na wskazywanie praw oraz wyjaśnień nie- 
zostawiających miejsca na wątpliwości, sformułowano przypuszczenie, że ele-
menty scjentoteizmu będą powiązane pozytywnie z przekonaniami lokujący-
mi źródła ludzkich właściwości w naturze oraz negatywnie skorelowane z po- 
glądami podkreślającymi rolę kultury, w przypadku których trudno stawiać 
równie jednoznaczne diagnozy. Przekonania mówiące o tym, że ludzkie cechy 
i właściwości kształtują się w interakcji tego, co wrodzone (natura), z tym, co 
zewnętrzne względem jednostki (kultura), można spostrzegać jako opcję po-
średnią pomiędzy uznawaniem sztywności lub elastyczności ludzkich charak-
terystyk. Założono więc, że związki wyników skali interakcja natura – kultura 
z wynikami poszczególnych aspektów scjentoteizmu będą przyjmowały wartości 
pośrednie pomiędzy wynikami dotyczącymi powiązań wymiarów scjentoteizmu 
z wyłącznie jednym źródłem ludzkich cech (skala natura i skala kultura).

5 Szerokie omówienie poglądów na temat roli natury, kultury i ich interakcji można odna-
leźć w: Pinker, 2005.
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Badanie 7
W badaniu wzięło udział 379 osób, rekrutowanych w ramach tej samej pro-

cedury, co osoby uczestniczące w badaniu orientacji temporalnych (zob. Bada-
nie 6). W celu pomiaru przekonań na temat źródeł ludzkich cech i właściwości 
wykorzystano Kwestionariusz N–K (Żmuda-Trzebiatowska, 2008). Narzędzie 
to składa się z 24 stwierdzeń powiązanych z trzema skalami: natura, kultura, 
interakcja natura – kultura. Rezultaty przeprowadzonych analiz korelacyjnych 
ukazane zostały w tabeli 10.

Analiza związków scjentoteizmu z przekonaniami na temat źródeł ludzkich 
cech i właściwości potwierdziła istnienie pozytywnych korelacji pomiędzy wy-
nikami wszystkich skal Kwestionariusza opinii o nauce a poglądem, że na kształt 
ludzkich cech mają wpływ uwarunkowania biologiczno-genetyczne. Oznacza to, 
że badani o wyraźniej zarysowanym światopoglądzie scjentystycznym byli bar-
dziej skłonni zgadzać się z tezą, że największy wpływ na właściwości konkret-
nego człowieka mają czynniki wrodzone, które z jednej strony są obiektywne, 
z drugiej zaś w znacznym stopniu odporne na próby modyfikacji.

Wbrew założeniom również przekonania o kulturowym uwarunkowaniu 
ludzkich cech korelowały pozytywnie ze światopoglądem scjentystycznym, ale 
związki te były słabsze niż analogiczne wartości odnoszące się do wymiaru natu-
ra i nie obejmowały wszystkich aspektów scjentoteizmu. W świetle uzyskanych 
rezultatów należy odrzucić jednak hipotezę, że obniżony poziom scjentoteizmu 
wiąże się z wyższą skłonnością do upatrywania źródeł ludzkich cech w aspek-
tach kulturowych. Interakcja natury i kultury pozytywnie korelowała z trze-
ma aspektami światopoglądu scjentystycznego oraz jego poziomem ogólnym. 
Wbrew postawionej hipotezie współczynniki korelacji dotyczące omawianego 
wymiaru nie w każdym przypadku przyjmowały wartości pośrednie pomiędzy 
analogicznymi wartościami współczynników korelacji dotyczącymi wymiarów 
natura i kultura. W podsumowaniu analizy korelacji między scjentoteizmem 
a przekonaniami na temat źródeł ludzkich cech i właściwości można stwierdzić, 
że zaobserwowane związki były tylko częściowo zbliżone do tych przedstawio-
nych w sformułowanych hipotezach. Należy zaznaczyć jednak, że choć wszystkie 
odnotowane związki były dodatnie, to z elementami światopoglądu scjentystycz-
nego w największym stopniu były powiązane przekonania charakterystyczne dla 
wymiaru natura – związki te obejmowały wszystkie aspekty scjentoteizmu oraz 
przyjmowały najwyższe wartości.
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Tabela 10
Scjentoteizm a przekonania na temat źródeł ludzkich cech i właściwości – analiza korelacji

Źródło ludzkich cech  
i właściwości

Zaufanie 
do metody 
naukowej

Nauka jako 
źródło 
nadziei

Naukowcy 
jako jedyni 

eksperci

Nauka jako 
narzędzie 

praktycznego 
wpływu

Poziom 
ogólny

Natura 0,34*** 0,21*** 0,27*** 0,22*** 0,33***

Kultura 0,22*** 0,11* 0,09+ 0,14** 0,17**

Interakcja natura – 
kultura

0,17** 0,05 0,13** 0,22*** 0,18***

Adnotacja. Aspekty scjentoteizmu badano Kwestionariuszem opinii o nauce (Aneks 2). Do pomiaru przeko-
nań na temat źródeł ludzkich cech i właściwości wykorzystano Kwestionariusz N–K (Żmuda-Trzebiatowska, 
2008).

+ p < 0,1; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Szeroki zakres pozytywnych związków pomiędzy badanymi zmiennymi 
wskazuje, że ludzie o silnie rozwiniętym światopoglądzie scjentystycznym w za-
kresie przekonań na temat źródeł ludzkich cech i właściwości różnią się od osób 
sceptycznie odnoszących się do elementów systemu naukowego pod względem 
nie tyle jakościowym (to znaczy odmienności przekonań o źródłach ludzkich 
cech), ile ilościowym (to znaczy pod względem siły tychże przekonań). Oznacza 
to, że u osób nastawionych do świata w wyraźnie scjentystyczny sposób ogólnie 
częściej mogą pojawiać się wyobrażenia dotyczące kwestii tego, dlaczego ludzie 
są tacy, jacy są. Być może osoby cechujące się niskim poziomem scjentoteizmu są 
mniej zainteresowane stawianiem pytań o pochodzenie cech leżących u podstaw 
tego, co bywa nazywane „istotą człowieczeństwa”, bądź też uważają, że kon-
kluzje wypływające z tego rodzaju rozważań nie dają żadnych przekonujących 
odpowiedzi. Przedstawiony wniosek jest wzmocniony tym, że wszystkie typy 
przekonań na temat źródeł ludzkich cech i właściwości, pomimo treściowych 
rozbieżności wymiarów, okazały się z sobą pozytywnie skorelowane (współ-
czynniki korelacji między 0,27 a 0,35).

Warto zauważyć, że choć elementy światopoglądu scjentystycznego były 
powiązane dodatnio z każdym rodzajem przekonań o źródłach ludzkich cech 
i właściwości, najwyższe współczynniki korelacji każdorazowo odnotowywano 
w odniesieniu do wymiaru natura, będącego najbardziej „twardym”, zbiologizo-
wanym źródłem tychże właściwości i cech. Przeprowadzone dodatkowo analizy 
mające na celu sprawdzenie, czy wartości odnotowanych współczynników ko-
relacji istotnie różniły się od siebie, wykazały, że wartości związków wymiaru 
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natura z aspektami światopoglądu scjentystycznego były wyższe niż wartości 
uzyskane w pozostałych skalach Kwestionariusza N–K w odniesieniu do ogól-
nego poziomu scjentoteizmu (w teście jednostronnym maksymalne p  =  0,02), 
spostrzegania naukowców jako jedynych ekspertów (maksymalne p  =  0,02) 
oraz uznawania nauki za opartą na niepodważalnych zasadach (maksymal-
ne p  =  0,04). Oznacza to, że o ile podwyższonemu poziomowi światopoglądu 
scjentystycznego towarzyszyły zasadniczo wyraźniejsze tendencje do wskazywa-
nia jakichkolwiek źródeł ludzkich cech i właściwości, w największym stopniu 
tendencje te uwidaczniały się właśnie w związku z wymiarem natura, którego 
podstawy (to znaczy założenia o wrodzonej naturze ludzkich cech, ich stałości  
i uwarunkowaniu genetycznym) wykazują najsilniejsze konotacje z tradycyjnie  
rozumianymi naukami przyrodniczymi. Sugeruje to, że osoby wyraźniej ukie-
runkowane  światopoglądowo w stronę scjentoteizmu były z jednej strony bar-
dziej skłonne mówić, że to, jacy są ludzie, jest w ogóle w pewien sposób warun-
kowane (a nie jest na przykład kwestią przypadku), z drugiej zaś w największym 
stopniu przychylały się do poszukiwania źródeł ludzkich cech i właściwości 
w obszarach charakterystycznych dla modeli natywistycznych.

Choć zarówno światopogląd scjentystyczny, jak i poglądy na temat źródeł 
ludzkich cech i właściwości stanowią osiowe konteksty ustosunkowywania się 
do otaczającej rzeczywistości, przeprowadzone analizy postanowiono uzupełnić 
o analizę regresji poszczególnych elementów scjentoteizmu opartą na predykto-
rach odnoszących się do wymiarów natura, kultura i interakcja natura – kultura 
(zob. tabela 11). Przedstawiony układ zmiennych wynika z faktu, że ludzie spo-
tykają się ze zróżnicowanymi koncepcjami na temat źródeł własnych cech i właś- 
ciwości już na wczesnych etapach życia (na przykład w odniesieniu do praw 
i obowiązków, zachowań normalnych i aberracyjnych oraz zachowań oczekiwa-
nych i niepokojących) na poziomie potocznych rozważań powiązanych z płcią, 
pochodzeniem, pozycją społeczną czy pełnionymi funkcjami (zob. np.  Łuka-
szewski, 2015; Szlendak, 2011; Zimbardo, 2012).

Efektywne modele umożliwiające predykcję uzyskano w odniesieniu do 
każdego z wymiarów scjentoteizmu, przy czym najwyższe odsetki wyjaśnia-
nej przez nie wariancji dotyczyły jego ogólnego poziomu oraz zaufania do 
metody naukowej. Dla każdego z aspektów scjentoteizmu dodatnim predykto-
rem okazały się przekonania o tym, że ludzkie cechy i właściwości mają swoje 
źródła w biologiczno-genetycznych uwarunkowaniach naturalnych. W odnie-
sieniu do zaufania do metody naukowej dodatnim predyktorem były również
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Tabela 11
Scjentoteizm a przekonania na temat źródeł ludzkich cech i właściwości – postępująca regresja 
krokowa

Wymiar 
scjentoteizmu

F (df )
Skorygo-
wane R2

Predyktory (wartości β)

natura kultura
interakcja  
natura – 
kultura

Zaufanie do metody 
naukowej

28,79 (2, 376)*** 0,13 0,30*** 0,14** –

Nauka jako źródło 
nadziei

9,14 (2, 376)*** 0,04 0,19*** 0,06 n.i. –

Naukowcy jako 
jedyni eksperci

30,29 (1, 377)*** 0,07 0,27*** – –

Nauka jako narzędzie 
praktycznego wpływu

10,03 (3, 375)*** 0,07 0,15** – 0,15**

Poziom ogólny 16,98 (3, 375)*** 0,11 0,15** 0,08 n.i. 0,06 n.i.

Adnotacja. Aspekty scjentoteizmu badano Kwestionariuszem opinii o nauce (Aneks 2). Do pomiaru przeko-
nań na temat źródeł ludzkich cech i właściwości wykorzystano Kwestionariusz N–K (Żmuda-Trzebiatowska, 
2008).

** p < 0,01; *** p < 0,001.

poglądy o kulturowym zakorzenieniu ludzkich przymiotów, a w wyjaśnianiu 
zmienności poglądów na temat nauki jako narzędzia praktycznego wpływu swój 
udział miały przekonania o interakcyjnym charakterze uwarunkowań właści-
wości charakteryzujących danego człowieka.

Ogólne wnioski z wyników przedstawionych procedur regresyjnych wyraź-
nie korespondują z wysuniętymi przypuszczeniami na temat związków pomię-
dzy scjentoteizmem a tendencją do skłaniania się ku kategorycznym, przyczyno-
wo-skutkowym wyjaśnieniom, osadzonym w kontekstach nauk przyrodniczych. 
Każdy z aspektów światopoglądu scjentystycznego można bowiem do pewnego 
stopnia wyjaśniać przekonaniem o sensowności naturalistycznych opisów czło-
wieczeństwa. Co jednak ważne, rozwinięte przekonania kładące nacisk na kul-
turowe czy biologiczno-kulturowe źródła cech człowieka nie tylko nie impli-
kują naukowego sceptycyzmu, lecz w niektórych przypadkach pozwalają wręcz 
przewidywać wyższy poziom scjentystycznego ukierunkowania światopoglądu. 
Szczególnie warto zwrócić w tym miejscu uwagę na fakt, że ludzie wierzący 
w możliwość wpływania na świat dzięki zastosowaniu wiedzy naukowej to ra-
czej zwolennicy, a nie przeciwnicy interakcyjnego ujmowania źródeł ludzkich 
cech i właściwości. Jeśli pod pojęciem interakcji natury i kultury rozumieć także 
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zjawiska dokonujące się na styku biologicznej natury człowieka i oddziaływań 
mających na celu na przykład modyfikację zachowań, to od osób przekonanych 
o roli nauki jako narzędzia praktycznego wpływu można oczekiwać na przykład 
większego szacunku dla interwencji pedagogicznych.

2.5. Podsumowanie

W niniejszym rozdziale poddano rozpoznaniu powiązania scjentoteizmu 
z tym, jaki jest stosunek człowieka do „wielkich tematów” ludzkiej refleksji – 
Boga, czasu i źródeł człowieczeństwa. W perspektywie sformułowanych wstępnie 
hipotez dokonane zostały analizy korelacyjne oraz regresyjne, które dostarczyły 
danych o związkach między badanymi zmiennymi i możliwości przewidywania 
sposobów ustosunkowywania się do elementów systemu naukowego na podsta-
wie danych o indywidualnych sposobach wyobrażania sobie Boga, o orienta-
cjach temporalnych oraz przekonaniach na temat uwarunkowań ludzkich cech 
i właściwości. Dodatkowo sprawdzono możliwość przewidywania sposobu po-
strzegania przez danego człowieka obrazu Boga na podstawie stosunku tego 
człowieka do nauki, naukowców i naukowych odkryć.

W odpowiedzi na pytanie o to, jaki stosunek danej osoby do Boga, czasu 
i źródeł człowieczeństwa wiąże się z wyższym prawdopodobieństwem wykazy-
wania ogólnie bardziej entuzjastycznych postaw wobec nauki, można odwołać 
się do przeprowadzonych analiz regresyjnych. Wynika z nich, że scjentystycz-
nych tendencji należy oczekiwać raczej od osób ukierunkowanych na myślenie 
o przyszłości, jednakże tylko tej rozumianej w kategoriach doczesnych, a nie 
metafizycznych; osoby te z jednej strony są przekonane, że na ich życie mają 
wpływ zewnętrzne, niezależne od nich okoliczności i oddziaływania, z drugiej 
zaś uważają, że na co dzień należy dążyć do maksymalizacji przyjemnych do-
znań i unikania tego, co przykre. Można również przypuszczać, że scjentystycz-
nie ukierunkowany światopogląd mają częściej osoby ogólnie bardziej skłonne 
widzieć źródła natury człowieka w jego uwarunkowaniach biologiczno-gene-
tycznych. Choć różne sposoby postrzegania Boga same nie stanowiły predykto-
rów scjentoteizmu, to możliwe było przewidywanie poziomu skłaniania się do 
sposobów wizualizowania sobie Boga na podstawie informacji o poziomie na-
tężenia poszczególnych aspektów scjentoteizmu, w szczególności zaś przekonań 
o eksperckim statusie naukowców.



Rozdział 3
Scjentoteizm a sfery wartości  
i życiowych aspiracji

3.1. Wstęp

Nauka nie tylko wyjaśnia strukturę świata i zachodzących w nim zjawisk, 
lecz także dostarcza narzędzi pozwalających na niego wpływać zarówno w wy-
miarze fizycznym, jak i społecznym. Ułatwia więc realizację celów i zamierzeń 
człowieka, mających swoje źródła w wyznawanych przez niego wartościach, aspi-
racjach i standardach. Co ważne, szeroki zakres zagadnień poruszanych w ra-
mach namysłu naukowego sprawia, że rezultaty naukowych dociekań mogą być 
wykorzystywane do osiągania celów względem siebie przeciwstawnych. Czym 
innym są jednak szerokie obiektywne możliwości stosowania naukowych metod 
i odkryć, a czym innym subiektywne przekonania na temat tego, z jakimi war-
tościami i aspiracjami system naukowy współgra, jakie wartości stanowią dla 
niego zagrożenie oraz jakim on sam zagraża. W niniejszym rozdziale przedsta-
wiono wyniki dwóch badań dotyczących wzajemnych relacji między elementami 
światopoglądu scjentystycznego a wyznawanymi przez ludzi wartościami oraz 
celami, do których dążą oni w życiu.

3.2.  Światopogląd scjentystyczny a wartości  
w kołowym modelu Schwartza

Relacje między scjentoteizmem i wyznawanymi przez człowieka wartościami 
przeanalizowano w kontekście kołowego modelu wartości opracowanego i wciąż 
rozwijanego przez Shaloma H. Schwartza (1994, 2011; Schwartz, Bilsky, 1987; 
Schwartz et al., 2012), którego adaptacji do warunków polskich dokonał Jan Cie-
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ciuch (2013a, 2013b). W modelu tym wartości rozumiane są jako „poznawcze re-
prezentacje (zwykle przekonanie) motywacyjnego, godnego posiadania, ponadsy-
tuacyjnego celu” (Cieciuch, 2013b, s. 23), cały ich system zaś można przedstawić 
w postaci koła, w którym ułożone są one niczym kawałki pizzy. Wartości sąsiadu-
jące z sobą w modelu spostrzegane są jako podobne do siebie i zharmonizowane 
na tyle, że realizacja jednej z nich nie utrudnia realizacji innej, a nawet możliwe 
jest ich jednoczesne realizowanie w ramach tego samego działania. Naprzeciw 
siebie ulokowane są natomiast wartości przeciwstawne, których jednoczesna re-
alizacja jest utrudniona lub niemożliwa, a wręcz – w wyniku urzeczywistniania 
wartości z sobą niezgodnych – może prowadzić do występowania u realizującego 
je człowieka stanów psychicznych spostrzeganych jako negatywne.

Od czasu powstania model Schwartza podlegał modyfikacjom. W wersji, 
z której korzystano w tym badaniu, uwzględnia on dziewiętnaście kaskadowo 
układających się wartości. Strukturę modelu wraz z krótkim opisem każdego 
z podstawowych elementów składowych przedstawia rysunek 2. Część wartości  
występuje tam w ogólnej postaci (na przykład hedonizm czy tradycja), nato-
miast inne ulegają uszczegółowieniu (na przykład kierowanie sobą odnosi się 
bądź do myślenia, bądź do działania). Co więcej, dziewiętnaście wartości można 
umiejscowić na dwóch wymiarach: otwartość na zmiany – zachowawczość oraz 
przekraczanie siebie – umacnianie siebie. Inny podział uwzględnia zaś wymiary 
wzrost – ochrona siebie oraz koncentracja na sobie – koncentracja na innych, przy 
czym niektóre z wartości można nazwać pogranicznymi (jak choćby prestiż, 
w którym uwidaczniają się wartości związane z zachowawczością i umacnia-
niem siebie czy osiągnięcia łączące nastawienie na wzrost i ochronę siebie).

Na podstawie opisów wartości (zamieszczonych na rysunku 2) oraz założeń 
teoretycznych koncepcji scjentoteizmu można sformułować przypuszczenia do-
tyczące związków pomiędzy wymienionymi zmiennymi. Wydaje się, że elementy  
światopoglądu scjentystycznego powinny wykazywać pozytywne powiązania 
z wartościami ukierunkowanymi na umacnianie siebie, przede wszystkim z osiąg- 
nięciami i władzą nad zasobami. Wartości te – przynajmniej w odbiorze potocz-
nym – są możliwe do realizacji za pomocą narzędzi dostarczanych przez system 
naukowy, obiecujący możliwość przełamywania barier w ramach nieustannego 
postępu oraz zdobycia władzy nad siłami przyrody. Negatywne korelacje z aspek-
tami scjentoteizmu powinny dotyczyć natomiast wartości odnoszących się do 
zachowawczości, w szczególności zaś tradycji. Światopogląd scjentystyczny – ze 
swoim postulatem uznawania za ekspertów wyłącznie specjalistów powiązanych
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ze sferą nauki, ze spostrzeganiem działalności naukowej jako aktywności niosą-
cej ludzkości nadzieję oraz umożliwiającej zdobycie pełnej kontroli nad zacho-
dzącymi w świecie zjawiskami – w wyraźny sposób przeciwstawia się bowiem 
wartościom tradycyjnym, nastawionym na poszanowanie przekonań religijnych 
czy przyjętych zwyczajów. Scjentoteizm w swym aspekcie ujmowania nauki 
jako narzędzia praktycznego wpływu prawdopodobnie wiąże się również w ne-
gatywny sposób z uniwersalistyczną troską o środowisko naturalne. Dla osób 
ceniących sobie możliwość skutecznego wpływania na otaczającą rzeczywistość 
konieczność uwzględniania w swoich działaniach ich konsekwencji dla środowi-
ska naturalnego może bowiem stanowić przykry obowiązek, utrudniający prostą 
realizację zamierzeń.

Badanie 8
W celu zbadania powiązań pomiędzy elementami scjentoteizmu a wartościa-

mi wymienianymi w kołowym modelu Schwartza posłużono się zbiorem danych 
zebranych przez Olgę Pabian (2019) i Agnieszkę Sławik (2018) podczas przygoto-
wywania przez nie prac dyplomowych. Badaczkom za pośrednictwem Internetu 
udało się przebadać łącznie 591 osób (w tym 396 kobiet i 195 mężczyzn) w wieku 
od 18 do 75 lat (średnia wieku to 34,33, odchylenie standardowe wyniosło 12,92). 
Do pomiaru wartości posłużono się opracowanym przez Cieciucha narzędziem 
PVQ-R, składającym się z pięćdziesięciu siedmiu pozycji opisujących osobę, dla 
której ważne są określone cele (po trzy na każdą z dziewiętnastu wartości). Ba-
dani wskazują w nim, w jakim stopniu człowiek ten jest do nich podobny, wy-
bierając jedną z sześciu opcji rozpiętych na skali od 1 (zupełnie niepodobny do 
mnie) do 6 (bardzo podobny do mnie). Uzyskane w procedurze współczynniki 
korelacji zostały zaprezentowane w tabeli 12.

Zgodnie z przewidywaniami, aspekty światopoglądu scjentystycznego kore-
lowały dodatnio z większością wartości dotyczących umacniania siebie. Wyższy 
poziom entuzjazmu względem elementów systemu naukowego wiązał się z pod-
wyższonym uznaniem dla władzy nad ludźmi i zasobami, osiągnięciami i hedo- 
nizmem (choć w przypadku przekonań o nauce jako źródle nadziei była to je-
dynie tendencja statystyczna). Wskazuje to, że szczególnie życzliwie do nauki, 
naukowców i odkryć naukowych odnosiły się osoby nastawione na osobisty suk- 
ces oraz sprawowanie kontroli zarówno nad innymi ludźmi, jak i nad elementa- 
mi fizycznego i społecznego środowiska. Może wynikać to z nadziei tych osób 
na podwyższenie skuteczności własnych działań, gdy oparte one będą na zobiek-  
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tywizowanych, naukowych zaleceniach, a działający będzie dostrzegał w nauko-
wych narracjach gotowe recepty, opracowane wedle schematu „jeżeli…, to…”. 
Dodatnie związki elementów światopoglądu scjentystycznego z hedonizmem 
mogą mieć natomiast podstawy w wierze w realizację pragnień, gdy cechujacą 
się nimi osoba będzie podchodzić do ich spełnienia w metodyczny, unaukowio-
ny sposób, uwzględniający ich źródła, przebieg manifestowania się i ścieżki za-
spokajania. Podobnie można opisać pozytywne relacje ogólnego scjentoteizmu 
i jego skali dotyczącej praktycznej kontroli z ukierunkowaniem na stymulację. 
To dzięki nauce i jej odkryciom możliwa jest bowiem współcześnie intensyfikacja 
zakresu doznań, na przykład za sprawą środowisk wirtualnej rzeczywistości, no-
wych gadżetów czy używek. Pozytywny okazał się również związek uznania dla 
uniwersalistycznej tolerancji z nadzieją na poprawę losu ludzkości za sprawą dzia-
łalności naukowej. Dla osób, którym zależy na poszanowaniu każdego człowieka, 
kontekst naukowy może być w tym przypadku atrakcyjny, ponieważ umożliwia 
rozprawienie się z mitami (na przykład płciowymi czy rasowymi), przyczyniają-
cymi się do dyskryminacji ludzi przyporządkowywanych do określonej kategorii.

Tak jak przewidywano, wszystkie elementy scjentoteizmu okazały się nega-
tywnie skorelowane z uznaniem dla tradycji. Wskazuje to, że osoby o silniej za-
rysowanym światopoglądzie scjentystycznym mogą traktować przywiązanie do 
wartości tradycyjnych jako wyraz zacofania i lęku przed nowoczesnym sposo-
bem interpretowania rzeczywistości, natomiast ludzie o nastawieniu tradycjona-
listycznym mogą uznawać naukę z jednej strony za zagrożenie dla ich własne-
go systemu wartości, z drugiej zaś za wyraz sprzeniewierzania się uświęconym 
formom funkcjonowania rodzinnego, religijnego i kulturowego. Zgodnie z prog- 
nozami, wyższy poziom przekonania o możliwości kontrolowania zachodzących 
w świecie zjawisk za pomocą naukowych narzędzi wiązał się też ujemnie z na-
stawieniem na ochronę przyrody. Ludzie doceniający praktyczne zastosowania  
nauki mogą więc prawdopodobnie wyrażać wyższy poziom gotowości do poświę-
cania naturalnego środowiska na ołtarzu postępowych zmian podwyższających 
komfort codziennego funkcjonowania człowieka i do dopasowywania otoczenia 
do bieżących potrzeb ludzi.

Podwyższonemu poziomowi scjentoteizmu we wszystkich jego aspektach towa-
rzyszyło również słabsze ukierunkowanie na wartości związane z bezpieczeństwem 
społecznym. Wynik ten pozwala przypuszczać, że badani bardziej entuzjastycz-
nie nastawieni do elementów systemu naukowego sprzeciwiali się zachowywaniu  
za wszelką cenę konsensusu społecznego i dopuszczali możliwość  jego narusza-
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nia w sytuacji, gdy opiera się on na podstawach niezgodnych z aktualnym sta-
nem wiedzy naukowej. Występujący u osób o silniejszym rysie scjentoteistycznym 
obniżony poziom życzliwości w powiązaniu z dodatnimi korelacjami z nastawie-
niem na władzę nad ludźmi skłania zaś do spostrzegania stosunku tych osób do 
innych ludzi jako naznaczonego tendencjami do agresji i uprzedmiotawiania.

Należy zauważyć jednak, że w odniesieniu do takich wartości, jak samokie-
rowanie w myśleniu i działaniu, prestiż, bezpieczeństwo osobiste, przystosowa-
nie do innych i do zasad oraz uniwersalizm społeczny, nie odnotowano żadnych 
związków z elementami światopoglądu scjentystycznego. Sugeruje to, że wartości  
te nie wykazują konkretnego kierunku relacji z przekonaniami dotyczącymi sys-
temu naukowego i wśród wyznawców tych wartości odnaleźć można zarówno 
naukowych entuzjastów, jak i naukowych sceptyków.

Przeprowadzone analizy postanowiono uzupełnić również o takie, które po-
zwolą znaleźć odpowiedź na pytanie, czy na podstawie stopnia przywiązania 
do  identyfikowanych w modelu Schwartza wartości możliwe jest przewidywanie 
poziomu scjentystycznego ukierunkowania światopoglądu badanych osób. W ana-
lizie posłużono się metodą postępującej regresji krokowej. Jej rezultaty w odniesie-
niu do poszczególnych wymiarów scjentoteizmu i jego uogólnionej postaci zostały 
ukazane w tabeli 13.

Tabela 13
Scjentoteizm a wyznawane wartości – postępująca regresja krokowa

Wymiar 
scjentoteizmu

F (df )
Skorygo-
wane R2

Predyktory

tradycja
władza 

nad 
zasobami

przywiązanie  
do reguł

Zaufanie do  
metody naukowej

7,71 (11, 579)*** 0,11 −0,23*** 0,11* 0,12**

Naukowcy jako 
jedyni eksperci

12,70 (8, 582)*** 0,14 −0,33*** 0,14** 0,08+

Nauka jako źródło 
nadziei

11,91 (7, 583)*** 0,13 −0,28*** – 0,11**

Nauka jako narzędzie 
praktycznego wpływu

8,90 (13, 577)*** 0,17 −0,30*** 0,16** –

Poziom ogólny 13,81 (9, 581)*** 0,16 −0,35*** 0,14** 0,09*

Adnotacja. Aspekty scjentoteizmu badano Kwestionariuszem opinii o nauce. Do pomiaru wartości (w ujęciu

+ p < 0,1; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.
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Przeprowadzone analizy wykazały, że wyznawane wartości mogą służyć 
za predyktory zarówno ogólnego poziomu scjentoteizmu, jak i wszystkich jego 
aspektów, które wyjaśniają od 11% do 17% zmienności. W każdym z finalnych 
równań regresji negatywnym predyktorem światopoglądu scjentystycznego oka-
zała się tradycja, predyktorem pozytywnym zaś władza nad zasobami. Prawdo-
podobnie scjentystycznego ukierunkowania należałoby więc przede wszystkim 
oczekiwać od osób, które z jednej strony w niewielkim stopniu utożsamiają się 
z wartościami uznawanymi w ramach kontekstu rodzinnego, religijnego bądź 
kulturowego, natomiast z drugiej od tych, którym szczególnie zależy na moż-
liwości wykorzystywania dostępnych w otoczeniu afordancji. Występowanie 
w roli dodatnich predyktorów uznania dla takich wartości, jak przywiązanie 
do reguł (najczęściej), władza nad ludźmi, skromność i osiągnięcia, oraz kiero-
wania sobą w działaniu jako predyktora ujemnego wskazuje, że scjentystyczne 
ukierunkowanie światopoglądowe może pojawiać się częściej u ludzi mających 
nadzieję, że postępowanie wedle określonych scenariuszy i schematów zapew-
nia możliwość skutecznej realizacji zamierzeń. Jako ujemny predyktor w części 
modeli występowało również uznanie dla uniwersalizmu ekologicznego, co su-
geruje, że osoby szczególnie zatroskane o stan środowiska naturalnego mogą 
w systemie naukowym spostrzegać raczej zagrożenie niż ratunek dla świata.

(wartości β) 

pokora osiągnięcia
uniwersalizm – 

tolerancja
uniwersalizm 
ekologiczny

władza 
nad 

ludźmi

kierowanie 
sobą  

w działaniu
stymulacja prestiż

−0,11* 0,10+ 0,10+ – – – – –

– – – – – – – –

– 0,12** 0,16*** –0,10*** 0,09* – – –

– – 0,12** –0,12** 0,09+ –0,09* 0,09+ –0,08+

– 0,10+ 0,12** –0,08+ 0,09+ – – –

Schwartza i współpracowników, 2012) posłużono się opracowanym przez Cieciucha (2013b) narzędziem PVQ-R.
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Korelacje elementów światopoglądu scjentystycznego z wymienianymi w mo-
delu Schwartza wartościami oraz możliwość predykcji poziomu scjentoteizmu na 
podstawie zmiennych dotyczących systemu aksjologicznego rzucają nowe światło 
na zwykle pozytywnie waloryzowane działania mające na celu popularyzację na- 
uki. Jeśli przyjąć, że to raczej opinie na temat nauki „zastają” ukształtowaną już do 
pewnego stopnia sferę wartości człowieka, a nie odwrotnie, wyznawane przekona-
nia aksjologiczne mogą bądź ułatwiać, bądź też utrudniać tworzenie pozytywnego 
wizerunku nauki i jej zastosowań. Część osób może bowiem reagować pozytyw-
nie na osadzone w naukowym kontekście przekazy nie ze względu na ich treść, 
ale ze względu na inne funkcje bądź oczekiwania, niekoniecznie zgodne z tym, co 
system naukowy faktycznie ma do zaoferowania. Inni zaś mogą wykazywać opór 
wobec nauki i powiązanych z nią aspektów nie tyle z powodu nieumiejętnego 
przekazywania tym osobom wiedzy, ile z powodu ich ogólnego poczucia rozmi-
jania się naukowej oferty z wyznawanymi przez te osoby przekonaniami. Pogląd 
mówiący, że wystarczy odpowiedni przekaz naukowy, by do nauki przekonać każ-
dego, wydaje się więc poglądem raczej naiwnym.

3.3.  Światopogląd scjentystyczny a aspiracje życiowe  
w teorii autodeterminacji

Sposoby ukierunkowywania się na konkretne, ważne cele ujęte są też w kon-
cepcji aspiracji życiowych osadzonej w kontekście teorii autodeterminacji (Deci, 
Ryan, 2007, 2008). Zgodnie z założeniami tej teorii, u podstaw działań podej-
mowanych przez ludzi można wyróżnić dwa typy motywacji: wewnętrzną oraz 
zewnętrzną. Pierwsza z nich manifestuje się w zachowaniach inicjowanych 
spontanicznie, które mają swoje źródła w rzeczywistych potrzebach jednostki 
i przyczyniają się do jej osobistego rozwoju. Motywacja zewnętrzna natomiast 
towarzyszy zachowaniom spostrzeganym jako narzucone; wiążą się z nią trud-
ności w dostrzeżeniu sensu realizowanych działań oraz ryzyko pojawienia się 
w trakcie ich wykonywania negatywnych stanów emocjonalnych. Wyróżnia 
się  także wewnętrzne i zewnętrzne cele życiowe, rozumiane jako pożądane do-
bra lub wartości, na których osiąganie człowiek ukierunkowuje swoją aktywność 
(Górnik-Durose, Janiec, 2010; Kasser, Ryan, 1996). U źródeł wskazanych grup  
celów znajdują się kryteria, na podstawie których oceniany jest poziom osiągnięcia  
danej aspiracji. W przypadku, gdy ma ona swoje źródła poza jednostką, na przy-
kład w opiniach innych ludzi lub w wymiernych wskaźnikach, można mówić o ce-
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lach zewnętrznych, a wśród najczęściej spotykanych celów tego typu wymieniane 
są sława, wizerunek i bogactwo (Kasser, 2010; Kasser, Cohn, Kanner, Ryan, 2007). 
Indykatory celów wewnętrznych w większym stopniu łączą się z zaspokojeniem 
potrzeb autonomii, kompetencji i związków z innymi. Wyniki badań wskazują 
między innymi na istnienie związku aspiracji z odczuwanym dobrostanem – jego 
wyższy poziom wiąże się z ukierunkowaniem na cele wewnętrzne, niższy zaś 
z celami zewnętrznymi (zob. np. Kasser, Ahuvia, 2002; Vansteenkistee, Duriez, 
Simons, Soenens, 2006). Kennon M. Sheldon i Tim Kasser (2008) w serii ekspe-
rymentów wykazali, że osoby, u których indukowane było poczucie zagrożenia, 
cechowały się wyższym poziomem aspiracji związanych z celami zewnętrznymi. 
Efekt ten zaobserwowano wśród badanych konfrontowanych z ich własną śmier-
telnością, prawdopodobieństwem utraty pracy w wyniku kryzysu ekonomicznego 
oraz możliwością społecznego odrzucenia.

Do badania aspiracji życiowych w ramach przedstawianej teorii wykorzy- 
stywane są narzędzia kwestionariuszowe uwzględniające zróżnicowane konste-
lacje celów. Przykładowo, w odniesieniu do siedmiowymiarowego ujęcia celów 
życiowych zaproponowanego przez Kassera i Ryana (1996) w warunkach pol-
skich skonstruowany został Indeks aspiracji (Zawadzka, Duda, Rymkiewicz, 
Kondratowicz-Nowak, 2015), pozwalający na pomiar ważności takich celów, jak 
związki z innymi, sława, zdrowie, bogactwo, wspólnotowość, wizerunek i rozwój 
osobisty. Natomiast Frederick M. Grouzet i współpracownicy (2005) opracowali 
narzędzie uwzględniające jedenaście celów życiowych, które dodatkowo lokują 
się na dwóch  wymiarach: cele wewnętrzne – cele zewnętrzne oraz cele związa-
ne z fizycznym „ja” – cele wykraczające poza fizyczne „ja”. Wskazane narzędzie 
zostało zaadaptowane do warunków polskich przez Małgorzatę Górnik-Duro-
se i Katarzynę Janiec (2010), a dalsze prace nad jego strukturą doprowadziły 
do skonstruowania Kwestionariusza AI-23 (Górnik-Durose, Jach, Langer, 2017), 
identyfikującego siedem  celów życiowych, zorganizowanych w ramach trzech 
czynników wyższego rzędu: cele wewnętrzne, cele zewnętrzne i cele transcen-
dentalne. Wymiar cele wewnętrzne dotyczy aspiracji prowadzących do urze-
czywistnienia potencjału jednostki rozumianego w kategoriach fizycznych, 
psychicznych i społecznych. Konkretne aspiracje powiązane z tym czynnikiem 
dotyczą zdrowia, samoakceptacji i afiliacji. Czynnik cele zewnętrzne odnosi się 
do aspiracji, których poziom zrealizowania szacowany jest w kontekście kry-
teriów ulokowanych poza jednostką, pozwalających jej odnieść własny stan 
do pozycji innych ludzi. W ramach tego wymiaru agregują się cele związane 
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z sukcesem finansowym oraz popularnością i własnym wizerunkiem. W skład 
czynnika cele transcendentalne natomiast wchodzą aspiracje powiązane z do-
świadczaniem wymiaru rzeczywistości wykraczającego poza jej fizyczne aspekty 
i poczuciem bycia częścią szerszego systemu występujących w świecie zjawisk. 
Czynnik ten składa się z dwóch podwymiarów, odnoszących się do duchowości 
oraz wspólnotowości.

Warunkiem wysokiej dodatniej waloryzacji celów transcendentalnych jest 
uznawanie istnienia wymiaru rzeczywistości, który wymyka się naukowemu po-
znaniu i kontroli, założono więc, że aspiracje dotyczące tej grupy celów – a szcze-
gólnie duchowości – będą korelować negatywnie z poszczególnymi aspektami 
scjentoteizmu. Przewidywano też, że cele zewnętrzne będą skorelowane dodatnio 
z elementami światopoglądu scjentystycznego. Hipotezę tę oparto z jednej stro-
ny na możliwości budowania z wykorzystaniem elementów systemu naukowego 
wizerunku osoby nowoczesnej i dobrze zorientowanej w bieżących odkryciach 
i ich zastosowaniach, z drugiej zaś na możliwości spostrzegania informacji docie-
rających ze świata nauki jako zracjonalizowanych, skutecznych wskazówek po-
zwalających osiągać sukces finansowy. Na temat związków pomiędzy aspektami 
scjentoteizmu a sposobem ustosunkowywania się do ogółu celów wewnętrznych 
nie formułowano hipotez. Przewidywano natomiast pozytywne relacje pomię-
dzy światopoglądem scjentystycznym a uznawaniem za ważne aspiracji dotyczą-
cych zdrowia. U podstaw tego przypuszczenia leżały formułowane przez socjo- 
logów i psychologów diagnozy wskazujące, że współczesny człowiek traktuje 
swoje ciało w kategoriach narzędzia do realizacji osobistych planów i potrzeb 
(zob. Giddens, 2006; Górnik-Durose, Jach, 2013; Jacyno, 2007). Aby jednak trak-
towanie ciała w taki sposób było możliwe, konieczne jest uzyskanie kontroli nad 
stanem  ciała oraz zdolność do modyfikowania jego parametrów, na przykład 
w reakcji na pojawiające się zmiany chorobowe (zob. Wojtyna, Stawiarska, 2013). 
Ponieważ sposoby badania zdrowia i jego modyfikowania są ważnym kierunkiem 
rozwoju współczesnej nauki, można założyć, że osoby szczególnie nastawione na 
osiąganie celów związanych ze zdrowiem będą cechowały się bardziej przychyl-
nymi opiniami na temat systemu naukowego niż osoby słabiej zorientowane na 
realizowanie tego rodzaju aspiracji.

Badanie 9
W badaniu wzięły udział 184 osoby (kobiety: 60,3%; mężczyźni: 33,7%; 

brak danych na temat płci: 6%). Średnia wieku uczestników wyniosła 28,96 lat  



87Rozdział 3. Scjentoteizm a sfery wartości i życiowych aspiracji

przy odchyleniu standardowym wynoszącym 12 lat. Najmłodsza z badanych 
osób miała 18 lat, a najstarsza – 72 lata. Aspiracje życiowe badano z uży-
ciem osadzonego w kontekście teorii autodeterminacji Kwestionariusza AI-23  
(Górnik-Durose et al., 2017). Narzędzie składa się z dwudziestu trzech pozycji 
zawierających stwierdzenia dotyczące celów życiowych; do pozycji tych badani 
ustosunkowują się za pomocą wyboru jednej z opcji: od 1 (to nie jest istotne/
ważne dla mnie) do 5 (to jest bardzo istotne/ważne dla mnie). Każde stwierdze-
nie powiązane jest z jedną z siedmiu skal: samoakceptacja, zdrowie, afiliacja, 
sukces finansowy, wizerunek/popularność, duchowość i wspólnotowość. Suma 
wyników uzyskanych w trzech pierwszych skalach stanowi ogólny wskaźnik 
orientacji na cele wewnętrzne, suma z dwóch kolejnych – na cele zewnętrzne, 
a z dwóch ostatnich – na cele transcendentalne. Współczynniki korelacji po-
między wymiarami scjentoteizmu a aspiracjami życiowymi zostały przedsta-
wione w tabeli 14.

Tabela 14
Scjentoteizm a aspiracje życiowe – analiza korelacji

Zmienna
Zaufanie 

do metody 
naukowej

Nauka jako 
źródło 
nadziei

Naukowcy 
jako jedyni 

eksperci

Nauka jako 
narzędzie 

praktycznego 
wpływu

Poziom  
ogólny

Podstawowe skale

Samoakceptacja 0,05 0,02 0,07 0,09 0,08

Afiliacja 0,09 −0,02 −0,08 0,03 0,00

Zdrowie 0,19** 0,21** 0,18* 0,07 0,21**

Sukces finansowy 0,21** 0,29*** 0,28*** 0,19** 0,32***

Wizerunek/
popularność

0,07 0,21** 0,06 0,03 0,11

Duchowość −0,13+ −0,01 −0,42*** −0,15* −0,25**

Wspólnotowość −0,09 −0,03 −0,24** −0,13+ −0,17*

Wymiary wyższego rzędu

Cele wewnętrzne 0,16* 0,09 0,07 0,09 0,13

Cele zewnętrzne 0,15* 0,28*** 0,18* 0,11 0,24**

Cele transcendentalne −0,14+ −0,02 −0,43*** −0,16* −0,26***

Adnotacja. Aspekty scjentoteizmu badano Kwestionariuszem opinii o nauce (Aneks 2). Aspiracje życiowe 
badano za pomocą Indeksu aspiracji (Górnik-Durose, Jach, Langer, 2017).

+ p < 0,1; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.
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Negatywne korelacje między wymiarami scjentoteizmu a celami transcen-
dentalnymi odnotowano w odniesieniu do duchowości, natomiast nastawienie 
na wspólnotowość wiązało się ujemnie wyłącznie z przekonaniami na temat 
eksperckiego statusu naukowców. Uzyskane współczynniki korelacji wskazują, 
że wraz z podwyższaniem się subiektywnego znaczenia przypisywanego celom 
transcendentalnym zasadniczo maleje poziom przekonań charakterystycznych 
dla światopoglądu scjentystycznego. Tendencja ta w największym stopniu do-
tyczyła uznawania naukowców za jedynych ekspertów, a w mniejszej mierze 
była powiązana z przekonaniami o możliwości kontrolowania rzeczywistości za 
pomocą dostarczanych przez naukę zaleceń i narzędzi. Cele transcendentalne 
nie były jednak powiązane z uznawaniem nauki za aktywność opartą na nie-
podważalnych podstawach oraz ścieżkę prowadzącą do likwidacji problemów, 
z którymi od dawna boryka się ludzkość. Należy zatem stwierdzić, że o ile prze-
widywania okazały się trafne co do kierunków zależności pomiędzy analizo-
wanymi zmiennymi, cechowały się jedynie częściową trafnością co do zakresu 
omawianych zależności.

Na poziomie ogólnym trafnie przewidziano związki pomiędzy zewnętrz-
nymi aspiracjami życiowymi a wszystkimi wymiarami scjentoteizmu, z wyjąt-
kiem ujmowania nauki jako narzędzia praktycznego wpływu, w odniesieniu 
do którego nie odnotowano żadnych zależności. Aspiracje dotyczące sukcesu 
finansowego były jednak pozytywnie skorelowane z każdym z aspektów świato- 
poglądu scjentystycznego. Wskazuje to, że nastawienie na realizację celów 
związanych z osiąganiem wysokiego statusu majątkowego miało tendencję 
do współwystępowania z szerokim zakresem pozytywnych przekonań na te-
mat znaczenia elementów systemu naukowego we współczesnym świecie. Cele 
związane z uzyskiwaniem popularności oraz pozytywnego wizerunku kore-
lowały dodatnio jedynie z formułowaniem wobec nauki nadziei na znaczącą 
poprawę warunków ludzkiego życia i nie były powiązane z innymi aspektami 
scjentoteizmu. Postawione hipotezy można uznać więc za częściowo potwier-
dzone, w głównej mierze za sprawą licznych korelacji światopoglądu scjen-
tystycznego z celami ukierunkowanymi na osiąganie sukcesu finansowego.

Brak wstępnych przewidywań na temat relacji pomiędzy elementami scjento-
teizmu a ogólnym uznaniem dla celów wewnętrznych okazał się trafnym podej-
ściem, gdyż zakres związków między tymi zmiennymi ograniczał się jedynie do 
słabej korelacji ukierunkowania na cele wewnętrzne z zaufaniem do metody na-
ukowej. Na poziomie szczegółowych celów przewidywano natomiast pozytywne  
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związki między światopoglądem scjentystycznym a aspiracjami dotyczącymi zdro-
wia, co również znalazło odzwierciedlenie w wynikach badania. O ile ani samo- 
akceptacja, ani afiliacja nie były powiązane z wymiarami scjentoteizmu, zdro-
wie jako cel życiowy korelowało dodatnio z ogólnym poziomem światopoglądu  
scjentystycznego oraz ze wszystkimi jego aspektami z wyjątkiem spostrzegania  
nauki jako narzędzia praktycznego wpływu. Rezultaty te wydają się wspierać tezę, 
że we współczesnym świecie troska o własne zdrowie ma tendencję do współ- 
występowania z wysokim waloryzowaniem systemu naukowego, w ramach któ-
rego dochodzi do pogłębiania wiedzy o zdrowiu i jego uwarunkowaniach. Brak 
powiązań pomiędzy ukierunkowaniem na zdrowie a praktyczno-kontrolnymi 
aspektami światopoglądu scjentystycznego zdaje się jednak zaskakujący.

Pomiar aspiracji transcendentalnych i wchodzącej w ich zakres duchowości 
w kontekście teorii autodeterminacji umożliwia badanie ukierunkowania na 
realizację wymienionych celów w oderwaniu od systemów religijnych (Górnik-
-Durose et al., 2017; zob. również: Comte-Sponville, 2011). W analizach, których 
wyniki zaprezentowano w tabeli 14, tak rozumiane cele transcendentalne cha-
rakteryzowały się ujemnymi związkami zarówno z ogólnym poziomem scjento- 
teizmu, jak i z postrzeganiem naukowców jako jedynej kompetentnej gru-
py ekspertów oraz z przekonaniem o możliwości uzyskania dzięki nauce i jej 
odkryciom kontroli nad otaczającą rzeczywistością. Sugeruje to, że nastawie-
nie na spostrzeganie świata uwzględniające obecność w nim nieoczywistego, 
głębszego wymiaru wiąże się z niechęcią do uznawania naukowego reduk-
cjonizmu, którego elementy można dostrzec w światopoglądzie scjentystycz-
nym. Natomiast obniżony poziom deklarowanej wiary w możliwość wpływa-
nia dzięki rozwojowi nauki na rzeczywistość może wskazywać na obecność 
u ukierunkowanych transcendentalnie osób przekonań o istnieniu trudnych 
do uchwycenia, subtelnych sił aktywnie wpływających na kształt świata, takich 
jak istoty duchowe, fatum czy panteistycznie rozumiany „umysł wszechświa-
ta”. Omawiana grupa celów życiowych najsilniej negatywnie powiązana była 
z tendencją do nobilitowania naukowców wśród grup dostarczających narracji 
na temat świata. Może to świadczyć o zdystansowanym podejściu badanych 
do naukowców sprowadzających złożone zjawiska do formuł, reguł i prawideł, 
może też jednak stanowić wskaźnik ogólniejszej niechęci tych osób do przyzna-
wania określonym grupom uprzywilejowanego głosu w sprawach dotyczących 
świata rozumianego jako całość. Warto zauważyć, że wśród składowych aspi-
racji transcendentalnych jest ukierunkowanie na cele związane nie tylko z du- 
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chowością, lecz także ze wspólnotowością, ujmowaną jako aktywne działanie 
na rzecz zbiorowości. Uzyskane wyniki wskazywały na istnienie tendencji do 
obniżania się rangi przyznawanej wspólnotowości wraz ze wzrostem ogólnego  
natężenia scjentoteizmu oraz uznania dla eksperckiej roli naukowców. Suge-
ruje to, że osoby uznające wartość działań ukierunkowanych na dobro in-
nych ludzi mogą spostrzegać naukowców jako grupę zagrażającą altruistycznej  
wizji świata badanych, sam światopogląd scjentystyczny zaś uznawać za sposób 
odnoszenia się do świata mogący przyczyniać się do przysparzania ludziom 
cierpienia. Przyczynę takiego stanu rzeczy można upatrywać między innymi 
w założeniach koncepcji naukowych, których popularne interpretacje motywu-
ją do rewizji wcześniejszych przekonań na temat sensowności działań na rzecz 
ogólnego dobra (takich jak ewolucyjne koncepcje „samolubnego genu” i nie-
istnienia stricte bezinteresownych działań, ekonomiczne koncepcje osadzone 
w nurtach liberalnym i libertariańskim czy nawiązujące do prac Malthusa uję-
cia postulujące podejmowanie racjonalnych kroków zmierzających do redukcji 
ryzyka związanego z przeludnieniem; zob. np. Dawinks, 2003; Miller, Kanaza-
wa, 2010; Szacki, 2007; Workman, Reader, 2014). Można też stwierdzić, że oso-
by o podwyższonym poziomie scjentoteizmu, darzące naukowców uznaniem 
i szanujące ich zdanie mogły przypisywać niższą rangę celom nastawionym 
na realizację interesu wspólnotowego ze względu na przekonanie o istnieniu 
mechanizmów wyznaczających granice sensowności takich zachowań. Ujemny 
związek pomiędzy wspólnotowością a światopoglądem scjentystycznym mógł 
wynikać także z różnic pomiędzy subiektywną perspektywą wpisaną w prze-
żywanie siebie w odniesieniu do innych a perspektywą obiektywną, charak-
terystyczną dla myślenia w kategoriach naukowych. W kontekście wymienio-
nych perspektyw to samo zagadnienie może być spostrzegane na zupełnie inne, 
trudne do pogodzenia sposoby. Przykładowo, pomoc analizowana w katego-
riach wspólnotowych może uruchamiać cierpienie i współczucie, a te mogą nie 
być brane w ogóle pod uwagę w rozumowaniu scjentoteistycznym, w przypadku 
którego zastępowane są analizą sensowności działań – ponoszonych kosztów, 
prawdopodobieństwa sukcesu i danych na temat dotychczasowych rezultatów 
analogicznych procedur. W konsekwencji decyzjom o pomocy wynikającym 
z poczucia wspólnotowości mogą odpowiadać decyzje o powstrzymywaniu się 
od pomagania z powodu silnie scjentystycznego światopoglądu, i odwrotnie.

Z wysokim poziomem ukierunkowania na cele zewnętrzne wiązało się pod-
wyższone natężenie światopoglądu scjentystycznego, zwłaszcza w jego aspek-



91Rozdział 3. Scjentoteizm a sfery wartości i życiowych aspiracji

tach dotyczących spostrzegania naukowców jako jedynych ekspertów, których 
zdanie powinno być współcześnie brane pod uwagę, oraz przeświadczenia 
o możliwości wykorzystywania nauki i jej odkryć do rozwiązywania wszelkich 
problemów ludzkości. Wyniki te mogą być powiązane z ogólniejszą preferencją 
wymierności i dającej się przełożyć na liczby efektywności, jaka towarzyszy 
orientacji na omawianą grupę celów. W odróżnieniu od innych liderów opinii 
naukowcy dysponują bowiem środkami wspierającymi ich stanowiska: liczba-
mi, tabelami, wykresami i znakami, pomiędzy którymi występują relacje ana-
logiczne do tych, jakie spotkać można w systemie wymiany ekonomicznej (na 
przykład mniejsze – większe), dodatkowo pozwalające przełożyć się na względ-
nie proste i jednoznaczne interpretacje (na przykład słabsze – silniejsze, lep-
sze – gorsze). Ów zdigitalizowany sposób mówienia o występujących w świecie 
zjawiskach wskazywany jest przez Benjamina R. Barbera (2008) oraz Teresę 
Sikorę i Małgorzatę Górnik-Durose (2013) jako jeden z osiowych trendów wy-
znaczających dynamikę współczesnych interakcji człowieka z otaczającą go rze-
czywistością.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię dotyczącą związków wyso-
kiej waloryzacji elementów systemu naukowego z orientacją na cele zewnętrzne. 
Mianowicie nastawienie na rozwój własnego wizerunku i popularności w bada-
niach korelowało pozytywnie z pokładaniem w nauce nadziei na doprowadzenie 
ludzkości do stanu ogólnego szczęścia i harmonii. Być może wynik ten stanowi 
odbicie współczesnej tendencji do wykorzystywania powiązań z nauką i wiedzą 
jako źródła sygnałów mających wywierać na otoczeniu określone – zwykle po-
zytywne – wrażenie (zob. Hanlon, 2011; Miller, 2010). Symbolikę nawiązującą do 
fizyki1, chemii2, biologii3 czy psychologii4 wykorzystuje się obecnie w charakte-
rze gadżetu służącego przedstawianiu siebie jako osoby inteligentnej, nowoczes- 
nej i nadążającej za współczesnością. Deklaracje dotyczące związanych z nauką 
nadziei na „świeckie zbawienie” w przypadku jednostek o podwyższonych aspi-
racjach w kierunku posiadania pozytywnego wizerunku i dużej popularności 
mogą mieć na celu wzbudzanie u obserwatorów takich właśnie skojarzeń.

1 Na przykład twarz Einsteina, wzór E  =  mc2, ryciny przedstawiające czarne dziury, pola 
grawitacyjne, atomy.

2 Na przykład wzory sumaryczne i strukturalne różnych substancji.
3 Na przykład drzewa systematyki gatunków czy wyobrażenia procesu ewolucji.
4 Na przykład twarz Freuda, tak zwane główki frenologiczne, przedstawienia neuronów 

i mózgu, plamy z testu Rorschacha.
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O ile związki unaukowionego światopoglądu z wizerunkiem i popular- 
nością ograniczały się do jednego wymiaru, powiązania z celami dotyczący-
mi sukcesu finansowego obejmowały zarówno wynik ogólny scjentoteizmu, 
jak i wszystkie konkretne aspekty światopoglądu scjentystycznego. Można by 
przypuszczać, że pieniądze i elementy systemu naukowego stanowią narzędzia 
pozwalające na efektywne radzenie sobie z wymogami otoczenia (zob. Lea, Web- 
ley, 2006). Osiąganie sukcesu finansowego służy jako środek do zdobywania 
zasobów dających poczucie skuteczności, niezależności oraz ochrony przed za-
grożeniami (zob. Gąsiorowska, 2014; Vohs, Mead, Goode, 2006). Zdolność do 
realizowania takich potrzeb może być przypisywana również nauce. Jej odkry-
cia bywają prezentowane, zwłaszcza w komunikatach o charakterze populary-
zatorsko-masowym, jako przełomowe, dające ludziom szanse na realizację (czy 
nawet podwyższenie) potencjału i dowolne modyfikowanie otoczenia. Pieniądz 
stanowi we współczesnym świecie zasób o wysokiej wymienności i wielorakim 
zastosowaniu (zob. Baryła, 2013; Gąsiorowska, 2014), podobnie może być z sys-
temem naukowym – może być on spostrzegany jako uniwersalne źródło za-
leceń, metod i technik umożliwiających osiąganie pożądanych stanów rzeczy. 
Przedstawiona interpretacja wydaje się szczególnie trafna w kontekście wyników 
badań przeprowadzonych przez Kennona Sheldona i Tima Kassera (2008) oraz 
Miguela Fariasa, Annę-Kaisę Newheiser, Guya Kahanego i Zoe de Toledo (2013). 
W badaniach Sheldona i Kassera (2008) ludzie wyobrażający sobie konfrontację 
z okolicznościami wzmagającymi poczucie zagrożenia (śmiertelność, odrzucenie 
społeczne i bezrobocie) wykazywali się wyższym poziomem ukierunkowania 
na cele zewnętrzne niż członkowie grupy kontrolnej. Farias i współpracownicy 
(2013) zaobserwowali natomiast, że osoby doświadczające negatywnych stanów 
emocjonalnych związanych z rzeczywistym współzawodnictwem sportowym 
(w dyscyplinie wioślarskiej) oraz myśleniem o własnej śmiertelności wykazy-
wały wyższy poziom pozytywnych ustosunkowań względem nauki niż osoby 
uczestniczące w treningu sportowym oraz osoby motywowane do myślenia 
o doświadczeniach bólowych związanych z zabiegiem dentystycznym. Rezultaty 
te pokazują, że odniesienia do celów zewnętrznych i elementów systemu nauko-
wego mogą pełnić funkcje ochronne w sytuacjach wiążących się z odczuwaniem 
wzmożonego napięcia.

Dodatnia korelacja pomiędzy nastawieniem na sukces finansowy a zaufa-
niem do naukowych metod może wynikać z powiązanej z tym celem życiowym 
podwyższonej potrzeby uzyskiwania wymiernych rezultatów działań. Przypisy-
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wanie zarówno pieniądzom, jak i wynikom badań naukowych dużego znaczenia 
może wymagać spostrzegania fundamentów, na których opierają się te przeko-
nania, za stabilne i niebudzące wątpliwości. W odniesieniu do współczesnego 
pieniądza, którego wartość wynika z umowy społecznej, a nie rzeczywistej war-
tości tworzywa, z którego został on wykonany (Baryła, 2013; Gąsiorowska, 2014), 
ukierunkowaniu na jego pomnażanie prawdopodobnie musi towarzyszyć uzna-
nie dla swego rodzaju „mitu założycielskiego”, wedle którego dolar, euro, funt 
czy złotówka faktycznie stanowią agregaty wymiernej wartości. Abstrahując od 
rzeczywistego statusu nauki oraz zasadności jej założeń, można przypuszczać, 
że osoby nastawione na osiąganie sukcesu finansowego mogą wierzyć, że funkcje 
systemu naukowego są efektywne dopiero wtedy, gdy zaufa się podstawom, na 
jakich opiera się nauka.

Niewielki związek ogólnego ukierunkowania na cele wewnętrzne z wy-
łącznie jednym z aspektów scjentoteizmu świadczy o słabym powiązaniu tych 
zmiennych. Samoakceptacja oraz afiliacja nie wykazywały żadnych korelacji ze 
scjentoteizmem, a zatem elementy związane z systemem naukowym  prawdo- 
podobnie nie były spostrzegane przez badane osoby ani jako przyczyniające się 
do zwiększania prawdopodobieństwa osiągnięcia tych celów, ani jako zmniej-
szające szansę ich realizacji. Wyraźnie odmienne tendencje zaobserwowano jed-
nak w odniesieniu do aspiracji związanych ze zdrowiem – aspiracje te wykazują 
pozytywne korelacje zarówno z ogólnym poziomem scjentoteizmu, jak i z jego 
aspektami dotyczącymi zaufania do metody naukowej, uznawania nauki za 
źródło nadziei na poprawę warunków życia ludzkości oraz wysokiego poziomu 
uznania dla naukowców jako grupy dysponującej eksperckimi umiejętnościa-
mi i wiedzą. Wyniki te pozostają w zgodzie z diagnozami dotyczącymi rela-
cji między zdrowiem i nauką formułowanymi przez psychologów i socjologów  
(Fukuyama, 2004; Giddens, 2006; Górnik-Durose, Jach, 2013; Jacyno, 2007; 
Sikora, Górnik-Durose, 2013). Sfera zdrowotna jest jednym z podstawowych 
obszarów, w których skuteczność nauki może być doświadczana. Narzucający 
się przykład dotyczy wpływu wiedzy medycznej i farmakologicznej na ludzkie 
życie, ale obecnie nauka oddziałuje na zdrowie człowieka również poprzez za-
lecenia dietetyczne, informacje na temat wpływu stylu życia na zdrowie, a tak-
że poprzez dostępność urządzeń służących do pomiaru parametrów zdrowot-
nych (zob. liczne przykłady w rozdziałach zamieszczonych w: Górnik-Durose, 
red., 2013). Niekiedy wpływ nauki na zdrowie bywa przedstawiany w spektaku-
larny sposób, co sugeruje, że człowiek może się całkowicie wyzwolić z dotych-
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czasowych ograniczeń wynikających z biologicznej kondycji organizmu. Osoby 
nadające wysoką rangę aspiracjom powiązanym ze zdrowiem mogą upatrywać 
w elementach systemu naukowego ważnego źródła wsparcia w realizacji istot-
nych celów. Zgodnie z uzyskanymi wynikami, wysoki poziom zaufania do sfery 
naukowej przejawiałby się w tym przypadku przede wszystkim w silniejszym 
przeświadczeniu o słuszności założeń, na których opiera się nauka, wysokim 
poziomie szacunku do przedstawicieli nauki oraz nadziei na to, że dzięki nauce 
pewnego dnia ludzkość zostanie uwolniona od wszelkich niepokojów5. W bada-
niach brak korelacji pomiędzy ukierunkowaniem na cele życiowe powiązane ze 
zdrowiem a traktowaniem nauki jako narzędzia praktycznego wpływu stanowi 
jednak zaskakujący wynik. W zestawieniu ze współczynnikami korelacji między 
nauką jako źródłem nadziei a aspiracjami nastawionymi na zdrowie świadczy 
o tym, że osoby, dla których zdrowie stanowi istotny cel życiowy, pokładają 
w nauce duże nadzieje, ale dotyczą one raczej kwestii mało sprecyzowanych lub 
związanych z kontekstem społecznym, a nie skonkretyzowanych obszarów.

Przedstawione analizy postanowiono rozszerzyć o zbadanie możliwości peł-
nienia przez aspiracje życiowe funkcji predyktorów pozwalających na przewi-
dywanie poziomu ukierunkowania światopoglądu scjentystycznego. Posłużono 
się w tym przypadku procedurą postępującej regresji krokowej, której rezultaty 
zaprezentowano w tabeli 15.

Modele umożliwiające predykcję uzyskano w odniesieniu zarówno do ogól-
nego poziomu scjentoteizmu, jak i do każdego z jego konkretnych aspektów. 
W większości przypadków rolę pozytywnego predyktora odgrywało ukierun-
kowanie na cele związane ze zdrowiem oraz z sukcesem finansowym, jako pre-
dyktor ujemny zaś występowały aspiracje dotyczące duchowości. Na podstawie
otrzymanych rezultatów można przewidywać, że osobami o ogólnie bardziej 
scjentystycznym ukierunkowaniu światopoglądu będą ludzie raczej mało udu-
chowieni, dla których ważniejsze od sfery duchowej jest zaspokojenie aspiracji 
materialnych oraz cieszenie się dobrym zdrowiem. Również poglądy, że nauka 
może mieć dla ludzkości zbawienne znaczenie i opiera się na niepodważalnych 
fundamentach, powinny być szczególnie bliskie osobom skoncentrowanym na

5 Między innymi dotyczących epidemii i pandemii chorób zakaźnych, istnienia chorób nie-
uleczalnych, występowania chorób wynikających z czynników wrodzonych lub trudnych do wy-
eliminowania czynników środowiskowych, a także ryzyka nieskuteczności stosowanych środków 
mających na celu poprawę lub ochronę zdrowia.
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zdrowiu oraz statusie finansowym, natomiast ta ostatnia aspiracja w bardziej 
wyrazistej postaci powinna towarzyszyć też ludziom widzącym w nauce narzę-
dzie praktycznego wpływu. Silniejszego przekonania o eksperckim statusie na-
ukowców można oczekiwać od ludzi nastawionych na utrzymywanie zdrowia, 
ale w niewielkim stopniu szanujących cele zorganizowane wokół duchowości, 
wspólnotowości i samoakceptacji.

3.4. Podsumowanie

Rezultaty badań – zarówno na poziomie korelacyjnym, jak i w odniesieniu 
do uzyskanych modeli regresji – dotyczące powiązań pomiędzy scjentoteizmem 
i wartościami w modelu Schwartza oraz aspiracjami w ujęciu teorii autodeter-
minacji prowadzą do wniosku, że związki te charakteryzują się wysokim pozio-
mem spójności. Jeśli przyjmiemy, że każdy z identyfikowanych celów życiowych 
wpisuje się w którąś z wartości z modelu Schwartza, to możemy zauważyć, że 
dodatnie związki scjentoteizmu z sukcesem finansowym korespondują z ukie-
runkowaniem na osiągnięcia oraz władzę nad ludźmi i zasobami, a ujemne ko-
relacje scjentoteizmu z duchowością i wspólnotowością można powiązać z ni-
ską waloryzacją tradycji. W pierwszym przypadku elementy scjentoteizmu nie 
korelowały z samoakceptacją i afiliacją, w drugim nie wykazywały powiązań 
odpowiednio z samokierowaniem w myśleniu i działaniu oraz przystosowaniem 
do innych. Nieco inaczej przedstawia się kwestia dodatnich związków scjento- 
teizmu lub jego wybranych elementów z nastawieniem na zdrowie oraz troską 
o wizerunek/popularność – ich odpowiedniki w modelu Schwartza (bezpieczeń-
stwo indywidualne i prestiż) w żaden sposób nie wiązały się z silnie scjentystycz-
nym światopoglądem.

Podobieństwa pojawiają się również na poziomie modeli umożliwiających 
przewidywanie poziomu scjentoteizmu. W przypadku wartości to takie predyk-
tory, jak tradycja oraz władza nad ludźmi i zasobami, najczęściej pojawiały się 
w modelach. W kontekście celów życiowych predyktorami takimi były odpo-
wiadające im duchowość oraz sukces finansowy. Dwa badania przeprowadzone 
z wykorzystaniem różnych perspektyw teoretycznych oraz powiązanych z nimi 
narzędzi prowadzą więc do bardzo podobnych wniosków na temat relacji po-
między scjentystycznym ukierunkowaniem światopoglądu a sferami wartości 
i życiowych aspiracji, a tym samym podobnych odpowiedzi na pytanie o to, kim 
jest scjentoteista. Nieco upraszczając tę kwestię, można powiedzieć, że scjento- 
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teiści to osoby o raczej materialistycznym nastawieniu, dla których niezbyt waż-
ne są ideały oraz postulaty towarzyszące tradycjom religijnym, rodzinnym i kul-
turowym, szczególnie ukierunkowane na zachowywanie dobrej kondycji fizycz-
nej. Choć osobom takim niezbyt zależy na zdaniu i opinii innych ludzi (a jeśli 
już, to bardziej na ich podziwie niż rzeczywistej sympatii), raczej nie wykazują 
one na przykład tendencji ksenofobicznych (wszak te często osadzone są właśnie 
na tradycyjnych fundamentach). Scjentoteistom zależy też na osobistym sukce-
sie, ale zarówno na drodze do jego osiągnięcia, jak i w innych obszarach życia 
uznają raczej wartość reguł niż spontanicznych kroków.

W podsumowaniu omawiania relacji pomiędzy aspiracjami życiowymi 
a aspektami światopoglądu scjentystycznego warto zasygnalizować, że elementy 
systemu naukowego – a w szczególności metody naukowej i wiedzy zbudowa-
nej na jej podstawach – mogą być spostrzegane jako cel życiowy lub wartość 
sama w sobie. Autoteliczne ujmowanie rozwijania wiedzy naukowej i kierowania 
się w życiu sposobami rozumowania analogicznymi do tych, jakie wykorzysty-
wane są w naukowej refleksji, nie pojawiają się ani w ujęciach osadzonych w teo-
rii autodeterminacji (Górnik-Durose et al., 2017; Grouzet et al., 2005; Kasser, 
Ryan, 1996; Zawadzka et al., 2015), ani w opisujących wartości ukierunkowujące 
aktywność jednostki modelach Miltona Rokeacha (1973) i Shaloma Schwartza 
(zob. np. Cieciuch, 2013a, 2013b). W ramach wymienionych koncepcji orienta-
cja scjentystyczna stanowi jedynie element składowy innych celów czy wartości 
(na przykład zdrowia, mądrości, władzy czy osiągnięć) bądź funkcjonuje jako 
„wartość ukryta”, manifestująca się co najwyżej poprzez opozycję do innej war-
tości (w przeprowadzonym badaniu prawdopodobnie sytuacja taka uwidoczniła 
się w negatywnych związkach scjentoteizmu z duchowością). W historii kultury 
można odnaleźć jednak przykłady stawiania wiedzy, nauki i konkretnych me-
tod ich zdobywania w rzędzie najwyższych wartości i celów życiowych6. Także 
definicja światopoglądu scjentystycznego zakłada, że nauka i powiązane z nią 
elementy mogą stanowić dla współczesnego człowieka punkt odniesienia ukie-
runkowujący jego działania w sposób podobny do tego, jaki charakterystyczny 
jest dla sfery wartości. W związku z powyższym należałoby zastanowić się nad 
zasadnością wprowadzenia do badań nad wartościami takich wymiarów, które 

6 Zob. na przykład różne wersje historii Fausta, mariaż nauki i wyższych form duchowości 
w praktyce alchemicznej oraz problemy pojawiające się w refleksji bioetycznej (gdy autotelicznie 
traktowany przyrost wiedzy zestawia się na przykład z wartością ludzkiego życia, zadawaniem 
cierpienia czy modyfikacjami w zakresie bioróżnorodości). 
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w bardziej wyrazisty sposób odnoszą się do nauki, inspirowanych nią działań 
i wizji świata.

Na zakończenie warto zwrócić uwagę, że powiązania pomiędzy scjento- 
teizmem a sferami wartości i życiowych aspiracji okazały się wyraźniejsze niż 
przedstawione w rozdziale 1 związki scjentoteizmu z aspektami poznawczymi 
i osobowościowymi. Przemawia to za słusznością jednego z podstawowych zało-
żeń koncepcji scjentoteizmu, wedle którego poziom naukowego entuzjazmu lub 
sceptycyzmu wiąże się nie tyle z posiadanymi przez daną osobę kompetencjami 
intelektualnymi, umożliwiającymi zrozumienie systemu naukowego i rezulta-
tów prowadzonych w jego ramach badań, ile raczej z uwarunkowaniami moty-
wacyjno-emocjonalnymi, które powodują, że ludzie skłaniają się bądź w stronę 
afirmacji (czy wręcz apoteozy) nauki, bądź też w stronę negowania jej sensu 
i wartości.



Rozdział 4
Scjentoteizm a inne sposoby  
ogólnego ujmowania rzeczywistości

4.1. Wstęp

We wcześniejszych rozdziałach analizowano powiązania pomiędzy świato-
poglądem scjentystycznym a osobowością i tendencjami poznawczymi, a tak-
że wartościami oraz aspiracjami, których realizację uważa się za istotny aspekt 
urzeczywistniania osobistego potencjału człowieka. Ponieważ jednak koncepcja 
scjentoteizmu zakłada, że jest on formą światopoglądu – a więc zestawem prze-
konań pełniących funkcję kontekstu organizującego zasady odnoszenia się ludzi 
do otaczającej rzeczywistości – w tym rozdziale postanowiono sprawdzić zależ-
ności pomiędzy światopoglądem scjentystycznym a innymi uogólnionymi spo-
sobami ujmowania świata, mogącymi stanowić filary światopoglądu jednostki. 
Aspekty scjentoteizmu zostały zestawione z trzema innymi, identyfikowanymi 
w ramach współczesnej refleksji psychologicznej kontekstami organizującymi 
ogół relacji człowieka z jego otoczeniem.

Pierwszy z zestawianych ze scjentoteizmem światopoglądów to merkantylizm 
psychiczny, czyli wynikająca z silnie materialistycznego obrazu świata tendencja 
do rozpatrywania wszelkich interakcji międzyludzkich w kategoriach ekono-
micznych oraz działania wedle kryteriów maksymalizacji zysków i minimaliza-
cji strat (Górnik-Durose, 2007; Górnik-Durose, Janiec, 2010; Paruzel, 2010). Ze 
scjentoteizmem zestawiono też orientacje sprawcze i wspólnotowe  – wymiary 
odnoszące się do stopnia, w jakim ludzie organizują swoją aktywność  w per-
spektywie egocentrycznej, nastawionej na autonomię oraz realizację własnych 
celów i aspiracji, lub w perspektywie ukierunkowanej na bycie częścią większej 
zbiorowości oraz realizację grupowych celów wyznaczanych przez inne osoby 
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lub instytucje (Wojciszke, Cieślak, 2014; Wojciszke, Szlendak, 2010). Trzecią 
kompleksową wizją świata badaną w zestawieniu ze światopoglądem scjenty-
stycznym była wiara w to, że życie stanowi rodzaj gry o sumie zerowej, w któ-
rej sukcesowi i powodzeniu jednych nieuchronnie musi towarzyszyć przegrana 
lub upadek innych (Różycka, Wojciszke, 2010; Różycka-Tran, Boski, Wojcisz-
ke, 2014; Wojciszke, Baryła, Różycka, 2009).

4.2. Światopogląd scjentystyczny a merkantylizm psychiczny

Choć w książce tej jako kontekst kształtujący aktualną mentalność przed-
stawiana jest przede wszystkim nauka, badaczy współczesności od dawna in-
teresuje wpływ, jaki na funkcjonowanie człowieka ma obserwowany w kręgu 
cywilizacji zachodniej powszechny dobrobyt i traktowanie reguł wolnego ryn-
ku w kategoriach fundamentu wolności oraz gwarancji społecznego ładu (Bar-
ber, 2007; Mróz, 2010). Posiadane przez człowieka dobra w obecnych czasach nie 
tylko stanowią zasoby możliwe do wykorzystywania podczas realizacji planów 
lub zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń (Górnik-Durose,  
Pilch, 2016; Górnik-Durose, Zaleski, 2004), lecz także pełnią funkcje tożsa-
mościotwórcze (Barber, 2008; Górnik-Durose, Zaleski, 2004), stratyfikacyjne  
(Zawadzka, 2010) i autoprezentacyjne (Miller, 2010). Sam pieniądz zdaje się zaś 
quasi-magicznym dobrem, mogącym pełnić zasadniczo każdą możliwą funkcję 
(Baryła, 2013; Gąsiorowska, 2014; Lea, Webley, 2006).

Mimo iż system ekonomiczny ma swoje umocowanie poza jednostką, psycho-
logowie prowadzą badania właściwości powiązanych z różnymi sposobami od-
noszenia się do posiadanych lub pożądanych obiektów, których wartość wydaje 
się możliwa do oszacowania. Jedną z podejmowanych w ramach psychologii kla-
sycznych już prób wyjścia naprzeciw komentowanym przez filozofów, socjologów 
i ekonomistów procesom związanym z materializacją życia współczesnych ludzi 
była koncepcja zaproponowana przez Russela W. Belka (1985). Jego zdaniem ma-
terializm jest związany z ogólnym znaczeniem, jakie jednostka przypisuje posia-
danym dobrom, spostrzeganym jako osiowy aspekt życia tej  jednostki i najważ-
niejsze źródło odczuwanej przez nią satysfakcji lub jej braku. Z tak rozumianym 
materializmem mają się wiązać te własności osobowościowe, których przeja-
wami są zazdrość, zaborczość oraz niechęć do dzielenia się.  W ujęciu Marschy  
L. Richins i Scotta Dawsona (1992) materializm stanowi natomiast swego rodzaju 
konglomerat wyznawanych wartości, które w różnych (także pozaekonomicznych) 
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sytuacjach ukierunkowują wybory oraz zachowania człowieka. Także Richins 
i Dawson jako aspekt związany z materializmem wskazują zależność poziomu 
odczuwanego przez jednostkę zadowolenia z życia od posiadanych przez nią za-
sobów materialnych, również w perspektywie porównań z innymi.

Alternatywny sposób odnoszenia się do psychologicznych właściwości, które 
z jednej strony kształtują się w kontekście materialno-ekonomicznym, z drugiej 
zaś odpowiadają za postawy i zachowania względem tego kontekstu, został zapro-
ponowany przez Małgorzatę Górnik-Durose (2007; Górnik-Durose, Janiec, 2010; 
Paruzel, 2010). Zdaniem tej badaczki, pełne ujęcie materializmu powinno nie 
tylko obejmować skłonność do posiadania dóbr, lecz także uwzględniać roz-
ciągnięcie ekonomicznych kryteriów maksymalizowania zysków i minimalizo-
wania strat na różne aspekty życia, wśród których należy wyróżnić sferę inter- 
akcji społecznych. U podstaw takiego wzorca funkcjonowania leży specyficzna 
wizja świata jako układu wprawianego w ruch właśnie przez materialistyczno-
-ekonomiczne mechanizmy. Według Górnik-Durose, u materialistów – obok 
ufundowanej na znaczeniu dóbr materialnych wizji świata oraz opierania inter- 
akcji z nim na postulatach wymierności i kalkulacji zysków i strat – występu-
je również prezentowanie siebie poprzez ostentacyjne epatowanie posiadanymi 
dobrami kojarzonymi z prestiżem i wysoką pozycją społeczną. Na określenie 
przedstawionego wzorca funkcjonowania badaczka sformułowała termin „mer-
kantylizm psychiczny”. Pojęcie to zostało zainspirowane zawartymi w dziele Być 
czy mieć? ideami Ericha Fromma (1995), określającego mianem „charakteru mer-
kantylnego” indywidualne nastawienie na maksymalnie efektywne pomnażanie 
wymiernych efektów działań, w których nawet osobiste właściwości są spostrze-
gane w kategoriach towarowych. Wśród psychologicznych źródeł omawianego 
konstruktu należy wskazać zaproponowany przez Alana P. Fiske’a (1992) układ 
czterech podstawowych modeli budowania relacji społecznych. Obok mode-
li opartych na wspólnotowym dzieleniu się (communal sharing), stopniowaniu 
władzy (authority ranking) i wzmacnianiu równości (equity matching) wyróż-
nia się w modelu Fiske’a model oparty na wycenie rynkowej (market pricing), 
w którym opis rzeczywistości społecznej i działania podejmowane w jej obrę-
bie mają swoje źródło w kategoriach i wartościach ekonomicznych. Klasycznym 
zapleczem teoretycznym koncepcji merkantylizmu psychicznego jest natomiast 
koncepcja Ferdinanda Tönniesa (2008). Głosi ona, że funkcjonują układy spo-
łeczne, których istnienie opiera się na relacjach wynikających z poczucia więzi 
pomiędzy członkami społeczności (wspólnoty), oraz układy powstające w sposób 
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celowy, których sensem istnienia jest sprawne, zracjonalizowane realizowanie 
powierzanych im zadań (stowarzyszenia). Sam merkantylizm psychiczny został 
zdefiniowany jako „kompleks psychiczno-behawioralny […], którego rdzeniem 
jest przekonanie, iż w relacjach społecznych najważniejsze jest uzyskiwanie 
rezultatów w postaci korzyści zewnętrznych […]. Przekonania te wyrażają się 
w rodzaju preferowanych wartości i specyficznej wizji świata. Oddziałują one 
na dobór kryterium podejmowania decyzji, którym jest osiąganie zysku defi-
niowalnego zewnętrznie, ocenę relacji interpersonalnych w kategoriach bilansu 
korzyści i strat oraz preferencje co do sposobu autoprezentacji – poprzez stan 
posiadania oraz zewnętrzne atrybuty atrakcyjności fizycznej i interpersonalnej” 
(Górnik-Durose, Janiec, 2010, s. 144–145).

Pod pojęciem merkantylizmu psychicznego należy rozumieć nie tyle po-
jedynczą zmienną, ile konfigurację aspektów dotyczących ogólnej wizji świa-
ta, charakteru relacji „ja” – świat oraz wybieranych przez jednostkę sposobów  
autoprezentacji. Wcześniejsze konceptualizacje tej zmiennej uwzględniały rów-
nież wartości, na jakie ukierunkowuje się człowiek w swoich codziennych wy-
borach i działaniach (Górnik-Durose, 2007; Górnik-Durose, Janiec, 2010), ale 
operacjonalizacja merkantylizmu psychicznego powiązana z najnowszą wersją 
narzędzia do jego badania (Kwestionariusz przekonań o świecie, wersja F; Gór-
nik-Durose, 2013) została oparta wyłącznie na trzech wymienionych wcześniej 
filarach. Zdaniem Górnik-Durose, merkantylizm psychiczny w swojej najczyst-
szej postaci wiąże się ze skłonnością do postrzegania świata w kategoriach ma-
terialistycznych, a nie idealistycznych, z budowaniem relacji „ja” – świat głów-
nie na kanwie postulatów pragmatyzmu decyzyjnego przy braku wewnętrznego 
zaangażowania w podejmowane działania oraz z epatowaniem w relacjach 
społecznych posiadanymi zasobami w sposób przyjmujący formę pawiej auto-
prezentacji (w kontaktach z innymi ludźmi taka autoprezentacja nie dopuszcza 
pomijania bądź kontestacji kontekstu materialnego). Badaczka zauważyła przy 
tym, że w ramach indywidualnej orientacji tych sześć parametrów może poja-
wiać się w zróżnicowanych konfiguracjach i zastosowała w swoich eksploracjach 
podejście profilowe, które zaowocowało wyodrębnieniem czterech powtarzają-
cych się wzorców: merkantylnego, niemerkantylnego, zrównoważenie pragma-
tycznego oraz heroicznie kontestującego merkantylny świat (Górnik-Durose, 
2008). Analiza skupień doprowadziła natomiast do identyfikacji jedynie trzech 
spośród czterech wymienionych wcześniej profili (pominięte zostało zrównowa-
żenie pragmatyczne) (Górnik-Durose, Janiec, 2010).
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Celem badania związków merkantylizmu psychicznego z aspektami świato-
poglądu scjentystycznego było sprawdzenie, w jakim stopniu te dwa zgenerali-
zowane sposoby ujmowania rzeczywistości wchodzą z sobą w interakcje. Ewen-
tualne odnotowane pozytywne związki pomiędzy światopoglądami mogłyby 
świadczyć o katalitycznych właściwościach jednego światopoglądu względem 
drugiego, natomiast odnotowane korelacje negatywne przemawiałyby za tym, 
że jednoczesne występowanie entuzjastycznych przekonań względem systemu 
naukowego i systemu opartego na kryteriach ściśle ekonomicznych jest utrud-
nione. Paradoksalnie, również brak związków między tymi zmiennymi mógłby 
stanowić interesujący wynik, sugerujący wysoki poziom niezależności przeko-
nań światopoglądowych związanych z nauką i tych związanych z materialno-
-ekonomicznymi aspektami codziennego funkcjonowania. Można sformułować  
następujące przypuszczenia dotyczące związków scjentoteizmu z merkantyli-
zmem psychicznym:
1.  W zakresie ogólnego spostrzegania rzeczywistości poszczególne aspek-

ty scjentoteizmu oraz jego wymiar ogólny będą pozytywnie skorelowane 
z materialistyczną wizją świata. Przypuszczenie to wynika z występującej 
zarówno w obrębie światopoglądu scjentystycznego, jak i materialistycznej 
wizji świata skłonności do opierania się wyłącznie na policzalnych wskaźni-
kach, umożliwiających jednoznaczne porównania i oceny. Nie przewidywa-
no natomiast powiązań scjentoteizmu z idealistyczną wizją świata, ponieważ 
takiemu sposobowi jego spostrzegania nie musi towarzyszyć ani aprecjacja, 
ani deprecjacja nauki, naukowców i elementów systemu naukowego. Wyda-
je się, że osoby mające wysoce idealistyczną wizję świata mogą jednocześ- 
nie niechętnie odnosić się do elementów systemu naukowego (ze względu na 
pojawiające się w jego ramach sztywne kryteria dokonywania ocen i opieranie 
się wyłącznie na wynikach badań i pomiarów) i cenić je za ukierunkowanie 
na poszukiwanie uniwersalnych reguł funkcjonowania świata, niezależnych 
i od człowieka, i od jego wytworów, w tym pieniądza.

2.  W zakresie budowania relacji „ja” – świat poszczególne aspekty scjento-
teizmu oraz jego wymiar ogólny będą pozytywnie skorelowane z prag-
matyzmem decyzyjnym. Związek ten ma wynikać z występującej w obrębie 
wspomnianego sposobu układania relacji „ja” – świat tendencji do poszuki-
wania najbardziej opłacalnych i skalkulowanych jako optymalne sposobów 
działania. Osoby kierujące się w życiu pragmatyzmem decyzyjnym mogą wy-
soko waloryzować elementy systemu naukowego ze względu na to, iż są one 
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oparte na obiektywnych, zewnętrznych kryteriach dokonywania ocen oraz 
posługują się informacjami przedstawionymi w postaci liczbowej, co umożli-
wia jednoznaczne porównania i podejmowanie wyborów. W odniesieniu do 
związków światopoglądu scjentystycznego z wewnętrznym zaangażowaniem 
nie sformułowano żadnych prognoz.

3.  W zakresie budowania relacji z otoczeniem społecznym przewidywano 
pozytywne związki pomiędzy pawią autoprezentacją a aspektami scjento- 
teizmu oraz jego wymiarem ogólnym. Związek ten wydaje się prawdopo-
dobny ze względu na towarzyszącą pawiej autoprezentacji tendencję do epa-
towania statusem materialnym oraz luksusowymi dobrami. W dzisiejszych 
czasach obnoszeniu się z pozycją finansową mogą służyć przedmioty i usługi 
mające swoje źródła w badaniach naukowych oraz postępie technologicznym, 
takie jak gadżety elektroniczne, nowoczesne kosmetyki i nowatorskie zabie-
gi kosmetyczne czy odzież wyprodukowana ze specjalnych materiałów. Na-
uka i technologia poszerzają więc obszary, w których możliwa jest realizacja 
ostentacyjnej konsumpcji. Nie przewidywano natomiast żadnych związków 
abnegacji z wymiarami światopoglądu scjentystycznego. Wydaje się bowiem, 
że kontestowaniu materialistycznego sposobu autoprezentacji może towarzy-
szyć zarówno aprobata naukowego sposobu opisywania rzeczywistości, jak 
i preferowanie innych sposobów odnoszenia się do niej (na przykład arty-
stycznego, religijnego czy tradycyjnego).
Jak podają Górnik-Durose i Janiec (2010), ukierunkowanie merkantylne obja-

wia się poprzez względną przewagę wyników merkantylnych skal Kwestionariu-
sza przekonań o świecie nad wynikami skal niemerkantylnych. W zastosowanej 
w niniejszych badaniach wersji narzędzia oznaczało to przewagę materialistycz-
nej wizji świata nad wizją idealistyczną, przewagę pragmatyzmu decyzyjnego nad 
wewnętrznym zaangażowaniem i przewagę pawiej autoprezentacji nad abnegacją. 
Postanowiono sprawdzić więc, czy z aspektami światopoglądu scjentystycznego 
wiązał się również poziom merkantylnego ukierunkowania w wymienianych 
trzech obszarach. Bazując na wcześniej sformułowanych hipotezach, przyjęto, że 
pomiędzy scjentoteizmem a merkantylnym ukierunkowaniem funkcjonowania 
psychicznego będą występowały korelacje o charakterze dodatnim.

Badanie 10
Badanie zostało przeprowadzone na próbie 197 osób, w tym 115 kobiet, 79 męż-

czyzn oraz 3 uczestników, którzy nie wskazali swojej płci. Średnia wieku uczest-
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ników wyniosła 38,10 lat, przy odchyleniu standardowym równym 12,37 lat. Naj-
młodszy z badanych miał 18 lat, a najstarszy 72 lata. Do badania  poziomu 
merkantylizmu psychicznego zastosowano Kwestionariusz przekonań o świecie 
(wersja F; Górnik-Durose, 2013). Narzędzie zawiera dwadzieścia cztery pozy-
cje pogrupowane w trzech odrębnych sekcjach. Pierwsza z nich, zatytułowana 
„Świat, w jakim żyjemy”, składa się z ośmiu stwierdzeń powiązanych ze skalami 
mierzącymi poziom materialistycznej wizji świata (cztery stwierdzenia) oraz ide-
alistycznej wizji świata (cztery stwierdzenia). Drugi zestaw („Twoje poglądy”) za-
wiera pozycje związane ze skalami określającymi poziom pragmatyzmu decyzyj-
nego i wewnętrznego zaangażowania. Ostatnie osiem stwierdzeń należy do sekcji 
„Inni ludzie” i służy do pomiaru poziomu pawiej autoprezentacji oraz abnegacji. 
Osoby badane ustosunkowują się do zawartych w narzędziu pozycji na siedmio-
stopniowej skali, gdzie 1 oznacza biegun negatywny, a 7 jest wyborem najbardziej 
pozytywnie odnoszącym się do treści danego stwierdzenia. Suma punktów uzy-
skanych w pozycjach danej skali stanowi wskaźnik poziomu natężenia badanej 
przez nią zmiennej. Poziom rzetelności kwestionariusza w dotychczasowych ba-
daniach był satysfakcjonujący (α Cronbacha między 0,70 a 0,93; Górnik-Durose,  
Janiec, 2010), ale z uwagi na to, iż wykorzystano najnowszą wersję narzędzia 
(wersja F), której rzetelność była raportowana do tej pory jedynie w materiałach 
niepublikowanych1 (Górnik-Durose, 2013), w bieżącej procedurze postanowiono 
dodatkowo ustalić poziom zgodności wewnętrznej skal Kwestionariusza. Wyniki 
badania zostały zaprezentowane w tabeli 16.

Uzyskane w odniesieniu do skal Kwestionariusza przekonań o świecie współ-
czynniki α Cronbacha mieściły się w przedziale od 0,62 do 0,85. Oznacza to, 
że wszystkie skale badające aspekty merkantylizmu psychicznego w bieżącym 
badaniu charakteryzowały się akceptowalnym poziomem zgodności wewnętrz-
nej, przy czym najbardziej dokładną skalą okazała się ta odnosząca się do  
pawiej autoprezentacji, natomiast najniższym poziomem rzetelności cechował 
się zestaw pozycji mierzący poziom wewnętrznego zaangażowania. Do zebra-
nych w prezentowanej procedurze wyników można odnosić się zatem z ufnością, 

1 Zgodnie z informacjami zawartymi w niepublikowanym raporcie pt. Klucz do Kwestio-
nariusza przekonań o świecie, wersja F, wartości α Cronbacha odnotowane w dotychczasowych 
badaniach dla merkantylnej wizji świata mieszczą się w przedziale od 0,78 do 0,82; dla ideali-
stycznej wizji świata – w przedziale od 0,69 do 0,81; dla pragmatyzmu decyzyjnego – w przedzia-
le od 0,66 do 0,81; dla wewnętrznego zaangażowania – w przedziale od 0,66 do 0,81; dla pawiej 
autoprezentacji – w przedziale od 0,77 do 0,85, a dla abnegacji – w przedziale od 0,68 do 0,81.
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traktując je jako względnie wiarygodne informacje na temat poziomu merkan-
tylizmu psychicznego.

Tabela 16
Związki pomiędzy aspektami scjentoteizmu a merkantylizmem psychicznym

Skala 
Kwestionariusza

α Cron-
bacha

Zaufa-
nie do 

metody 
naukowej

Nauka jako 
źródło 
nadziei

Naukowcy 
jako jedyni 

eksperci

Nauka jako 
narzędzie 

praktyczne-
go wpływu

Poziom  
ogólny

Materialistyczna wizja 
świata

0,71 0,16* 0,07 0,14* 0,03 0,13+

Idealistyczna wizja 
świata

0,73 0,11 0,22** −0,04 0,24*** 0,16*

Pragmatyzm decy-
zyjny

0,70 0,46*** 0,37*** 0,42*** 0,39*** 0,51***

Wewnętrzne zaanga- 
żowanie

0,62 0,00 −0,07 −0,05 −0,05 −0,06

Pawia autoprezen-
tacja

0,85 0,05 0,21** 0,11 0,27*** 0,20**

Abnegacja 0,66 0,09 0,07 0,02 −0,10 0,02

Adnotacja. Aspekty scjentoteizmu badano Kwestionariuszem opinii o nauce (Aneks 2), natomiast aspekty 
merkantylizmu psychicznego – Kwestionariuszem przekonań o świecie, wersja F (Górnik-Durose, 2013).

+ p < 0,1; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Powiązania pomiędzy aspektami światopoglądu scjentystycznego a wy-
miarami ogólnej wizji świata okazały się częściowo zbieżne z wcześniejszymi 
przypuszczeniami. Zgodnie z przewidywaniami, materialistyczna wizja świata 
korelowała dodatnio z zaufaniem do metody naukowej oraz spostrzeganiem 
naukowców jako jedynych ekspertów, których głos powinien być współcześnie 
brany pod uwagę. Ani dwa pozostałe wymiary scjentoteizmu, ani ogólny jego 
poziom nie wykazywały jednak związków z materialistyczną wizją świata. Co 
prawda nie przewidywano korelacji między elementami scjentoteizmu a ideali-
styczną wizją świata, ale analizy wykazały, że idealistyczny sposób odnoszenia się 
do rzeczywistości wiązał się pozytywnie z uznawaniem nauki za źródło nadziei 
oraz narzędzie praktycznego wpływu, a także z ogólnym poziomem scjento- 
teizmu.

W pełni trafne okazały się zaś hipotezy sformułowane w odniesieniu do re-
lacji między aspektami światopoglądu scjentystycznego a wymiarami merkanty-
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lizmu psychicznego związanymi z budowaniem relacji „ja” – świat. Pragmatyzm 
decyzyjny wiązał się dodatnio zarówno z ogólnym poziomem scjentoteizmu, 
jak i ze wszystkimi jego składowymi, natomiast wewnętrzne zaangażowa-
nie w żaden sposób nie korelowało z elementami światopoglądu scjentystyczne-
go. Wskazuje to, że w badanej próbie wraz ze wzrostem tendencji do opierania 
się w analizowaniu rzeczywistości na kryteriach maksymalizacji korzyści oraz 
minimalizacji ponoszonych kosztów rósł poziom entuzjazmu wobec elementów 
systemu naukowego. Brak korelacji aspektów światopoglądu scjentystycznego 
z wewnętrznym zaangażowaniem sugeruje natomiast, że stopień, w jakim bada-
ni utożsamiali się z podejmowanymi działaniami, był zasadniczo niezależny od 
charakteru przekonań tych osób na temat roli nauki we współczesnym świecie.

Wysoki poziom zbieżności z przewidywaniami odnotowano również w od-
niesieniu do powiązania wymiarów merkantylizmu psychicznego ze sposoba-
mi organizowania relacji z otoczeniem społecznym. Abnegacja nie wykazywała 
związków z elementami światopoglądu scjentystycznego, co sugeruje, że konte-
stowaniu materialistycznego sposobu autoprezentacji nie towarzyszył ani szcze-
gólny entuzjazm, ani sceptycyzm w związku z funkcjami nauki i naukowców we 
współczesnym świecie. Zarówno ogólny poziom scjentoteizmu, jak i dwa jego 
wymiary: spostrzeganie nauki jako źródła nadziei oraz narzędzia praktycz-
nego wpływu, były jednak pozytywnie skorelowane z pawią autoprezentacją. 
Rezultat ten oznacza, że wśród badanych osób wraz ze wzrostem tendencji do 
ostentacyjnego epatowania zasobami i statusem majątkowym rósł również po-
ziom entuzjastycznych przekonań o roli nauki we współczesnym świecie; prze-
konania te w największym stopniu wiązały się ze znaczeniem nauki w kontekś- 
cie pomnażania dobrobytu i dobrostanu ludzkości oraz możliwości stosowania 
naukowych osiągnięć w celu modyfikowania rzeczywistości zgodnie z bieżący-
mi potrzebami ludzi.

Odnotowane relacje pomiędzy aspektami scjentoteizmu a merkantylizmem 
psychicznym okazały się w znacznym stopniu zbieżne z przewidywaniami. Jako 
szczególnie trafne można wskazać przypuszczenia dotyczące związku scjento- 
teizmu z pragmatyzmem decyzyjnym oraz wewnętrznym zaangażowaniem. 
Pragmatyzm decyzyjny wyraźnie korelował dodatnio zarówno z ogólnym po-
ziomem scjentoteizmu, jak i ze wszystkimi jego elementami, wewnętrzne za-
angażowanie zaś nie wykazywało ze światopoglądem scjentystycznym żadnych 
związków. Wskazuje to, że w badanej próbie wraz ze wzrostem poziomu chłod-
nego i wykalkulowanego sposobu ustosunkowywania się do świata rósł poziom 
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entuzjastycznych ustosunkowań względem nauki, naukowców i elementów  
systemu naukowego. Zależność ta jest prawdopodobnie powiązana z funkcja-
mi, jakie kontekst naukowy może pełnić w przypadku motywacji do opierania 
swoich decyzji na pragmatycznych postulatach. Po pierwsze, we współczesnym 
otoczeniu człowieka trudno znaleźć elementy, które nie powstały dzięki wiedzy  
lub procedurom możliwym do przeprowadzenia dzięki nauce bądź których pro- 
ces wytwarzania nie został w jakiś sposób zmodyfikowany za sprawą praktycz- 
nych zastosowań nauki. Owa wszechobecność dowodów na skuteczność działań 
opartych na naukowych fundamentach może skłaniać osoby z podejściem prag-
matycznym do spostrzegania nauki jako uniwersalnego narzędzia, możliwego 
do zastosowania w każdej sytuacji. Po drugie zaś, ekspercki status naukowców 
pozwala ludziom o pragmatycznym nastawieniu na przynajmniej częściowe 
ograniczenie zużycia zasobów poznawczych dzięki poleganiu na opiniach osób 
uznawanych za zdolne do stawiania niezawodnych diagnoz i formułowania  
pewnych zaleceń. O ile jednak pragmatyczne spostrzeganie relacji „ja” – świat 
zasadniczo musi sprzęgać się z kryteriami wymierności i policzalności, które 
należą również do istotnych elementów światopoglądu scjentystycznego, oparcie 
budowania relacji ze światem na wewnętrznym zaangażowaniu i powiązanymi 
z nim relacjami podmiotowo-organicznymi może odbywać się właściwie przy 
dowolnym podejściu jednostki do elementów systemu naukowego: od entu- 
zjazmu podobnego do tego zawartego w poglądach Alfreda N. Whiteheada 
(zob.  np. Cobb, 2016) czy Pierre’a Teilharda de Chardin (zob. Gadacz, 2009a), 
przez postawę obojętną, po spirytystyczne negowanie jakiejkolwiek wartości na-
ukowych dociekań, koncepcji i uzasadnień.

Znaczny poziom zbieżności uzyskanych wyników z postawionymi hipo-
tezami dotyczył również kwestii regulowania relacji pomiędzy człowiekiem 
a jego otoczeniem społecznym. Powody, dla których spodziewano się braku 
korelacji pomiędzy abnegacją a elementami światopoglądu scjentystycznego, są 
dokładnie takie same, jak w przypadku omówionego wcześniej braku związ-
ku scjentoteizmu z wewnętrznym zaangażowaniem. Konteksty abnegacji i dy-
stansowania się od materialistycznych sposobów autoprezentacji są tak liczne 
i zróżnicowane – od gloryfikującego naukę podkreślania jej wyższości nad pie-
niądzem, po osadzone w duchowych kontekstach formy ascezy negującej war-
tość czegokolwiek, co dotyczy materialnego świata – że nie istnieje powód, dla 
którego należałoby oczekiwać korelacji abnegacji z wymiarami światopoglądu 
scjentystycznego. Pawia autoprezentacja okazała się natomiast pozytywnie sko-
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relowana z ogólnym poziomem scjentoteizmu, co wskazuje, że u badanych osób 
entuzjastyczne sposoby ustosunkowywania się do elementów systemu nauko-
wego wiązały się z większą gotowością do ostentacyjnego epatowania własnym 
statusem ekonomicznym i mogły być motywowane chęcią wykreowania wize-
runku osoby zamożnej i podążającej za aktualnymi trendami. Co interesują-
ce, na poziomie konkretnych wymiarów scjentoteizmu pawia autoprezentacja 
korelowała jedynie z bardziej praktycznymi wymiarami światopoglądu scjenty-
stycznego (nauka jako źródło nadziei oraz nauka jako narzędzie praktycznego 
wpływu), a nie z wymiarami związanymi z fundamentami nauki oraz statusem 
jej rzeczników, jakimi są naukowcy. Rezultaty te wskazują, że osoby o silniej-
szych tendencjach do pawiej autoprezentacji najbardziej życzliwie odnosiły się 
do tych aspektów powiązanych z nauką, które w większym stopniu mogą być 
praktycznie wykorzystywane w celach wizerunkowych. Kontrolowanie świata 
na co dzień jest możliwe dzięki technologicznym gadżetom i nowinkom, któ-
rych posiadanie nie tylko informuje o statusie majątkowym ich właściciela, lecz 
także wywołuje skojarzenia z takimi cechami, jak otwartość na doświadczenie, 
aktywność i inteligencja (Miller, 2010). Deklarowanie dostrzegania w rozwoju 
nauki szansy na poprawę warunków życia ludzkości może być również powią-
zane z chęcią budowania wizerunku osoby nowoczesnej, obeznanej z najnow-
szymi wynalazkami oraz doceniającej w nauce te jej aspekty, które kojarzone są 
z postępem i ze zdobywaniem przewagi nad wcześniejszymi pokoleniami. Brak 
związków pomiędzy pawią autoprezentacją a zaufaniem do metody naukowej 
wskazuje natomiast, że naukowy entuzjazm osób zainteresowanych kreowa-
niem własnego wizerunku ma raczej powierzchowny charakter, a życzliwe 
zainteresowanie efektami wykorzystania nauki nie idzie w parze z głębszymi 
przekonaniami o źródłach jej skuteczności. Stopień zainteresowania badanych 
osób budowaniem wizerunku nie przekładał się też na poziom uznania dla 
eksperckiego statusu naukowców. Brak tego rodzaju związków przy jednoczes- 
nej dodatniej korelacji pawiej autoprezentacji z ogólnym poziomem scjento- 
teizmu i jego „praktycznymi” wymiarami może być świadectwem typowej dla 
ludzi preferujących pawią autoprezentację orientacji egocentrycznej i niechęci 
do uznawania innych za źródło opinii, z którymi rzeczywiście należy się liczyć. 
Uzasadnienie to wydaje się o tyle trafne, że pozycje skali naukowcy jako jedyni 
eksperci sformułowane są w sposób zestawiający naukowców z innymi eksper-
tami, takimi jak filozofowie, artyści czy kapłani. O ile obecność dodatniego 
lub ujemnego związku między wymienionymi zmiennymi mogłaby stanowić 
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świadectwo opowiadania się zarówno za eksperckim statusem pewnych grup, 
jak i przeciw niemu, brak korelacji można uważać w tym przypadku za wyraz 
braku zainteresowania zdaniem innych.

W odniesieniu do ogólnych wizji świata zakładano dodatnie korelacje  
scjentoteizmu z wizją materialistyczną i brak związków światopoglądu scjenty-
stycznego z wizją idealistyczną. Rezultaty procedury ujawniły jednak inny charak-
ter związków między wymienionymi zmiennymi. Okazało się, że materialistyczna 
wizja świata nie jest powiązana ani z ogólnym poziomem scjentoteizmu, ani z jego 
elementami odnoszącymi się do wykorzystywania nauki w celu sprawowania  
kontroli nad światem oraz wyzwolenia ludzkości od niepokojów; w niewielkim 
stopniu wiązała się dodatnio tylko z zaufaniem do metody naukowej oraz spo-
strzeganiem naukowców jako jedynych ekspertów. Tam jednak, gdzie świato-
pogląd scjentystyczny nie korelował z materialistyczną wizją świata, wystąpiły 
dodatnie związki z idealistyczną wizją świata. Można zatem przypuszczać, że 
scjentoteizm pozostaje w dwukierunkowych relacjach z aspektami ogólnej wizji 
świata, identyfikowanymi w ramach merkantylizmu psychicznego. Wraz ze wzro-
stem przekonania, że regulowanie funkcjonowania świata opiera się na wymier-
nych kryteriach, w badanej próbie rósł poziom uznania dla eksperckiego statusu  
naukowców oraz zaufania do metody naukowej, natomiast im bardziej badani 
zgadzali się z tym, że wewnętrzne przymioty człowieka i jego stosunek do in-
nych ludzi są ważniejsze niż stan posiadania, tym wyższy był poziom ich ogól-
nego podziwu dla elementów systemu naukowego oraz praktycznych możliwości 
wykorzystania nauki do poprawy jakości życia.

Dodatnie zależności pomiędzy idealistyczną wizją świata a ogólnym pozio-
mem scjentoteizmu oraz uznawaniem nauki za narzędzie praktycznego wpływu 
i źródło nadziei można interpretować jako wyraz wiary w możliwości systemu 
wiedzy o świecie – w to, że skuteczność nauki jest niezależna od aspektów mate-
rialistycznych, a być może nawet przewyższa zalety posiadania rzeczy wartościo-
wych. Odwołania do nauki mogą pomagać osobom kształtującym swój świato-
pogląd w oderwaniu od aspektów pieniężno-wizerunkowych, ponieważ w nauce 
podkreśla się istnienie obiektywnych zasad, które są niezależne od człowieka, 
i stworzonych przez niego reguł ekonomicznych oraz wynikających z nich re-
guł społecznych. Interpretację tę podważa jednak do pewnego stopnia fakt, że 
w badanej próbie profil korelacji idealistycznej wizji świata z aspektami scjento-
teizmu był identyczny pod względem kierunku z profilem korelacji wymiarów 
scjentoteizmu z pawią autoprezentacją, oba te wymiary zaś były z sobą dodatnio 
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powiązane (r = 0,31; p < 0,001). Wskazuje to, że idealistycznej wizji świata nie-
koniecznie towarzyszył zgodny z nią sposób budowania relacji z innymi ludźmi, 
a zatem pozytywne związki tej zmiennej z elementami światopoglądu scjenty-
stycznego mogłyby stanowić nie tyle świadectwo potrzeby opierania się na in-
nym niż materialistyczny systemie reguł, ile wyraz tendencji do deklarowania 
przekonań spostrzeganych jako bardziej aprobowane społecznie.

Analizie poddano również związki pomiędzy światopoglądem scjentystycz-
nym a ogólniejszym ukierunkowaniem wizji świata, sposobami budowania re-
lacji ze światem oraz funkcjonowania w otoczeniu społecznym. Współczynniki 
korelacji pomiędzy wynikami odnoszącymi się do elementów scjentoteizmu a ilo-
razami wyników uzyskanych w parach skal Kwestionariusza przekonań o świecie 
zostały zawarte w tabeli 17.

Tabela 17
Scjentoteizm a ukierunkowania merkantylne – analiza korelacji

Układy par zmiennych  
dotyczących aspektów  

merkantylizmu psychicznego

Zaufanie 
do metody 
naukowej

Nauka jako 
źródło 
nadziei

Naukowcy 
jako jedyni 

eksperci

Nauka jako 
narzędzie 

praktycznego 
wpływu

Poziom 
ogólny

Materialistyczna wizja świata / 
idealistyczna wizja świata

0,02 −0,03 0,11 −0,14* −0,01

Pragmatyzm decyzyjny /  
wewnętrzne zaangażowanie

0,36*** 0,34*** 0,37*** 0,34*** 0,44***

Pawia autoprezentacja /  
abnegacja

0,00 0,17* 0,08 0,27*** 0,16*

Adnotacja. Aspekty scjentoteizmu badano Kwestionariuszem opinii o nauce (Aneks 2). Merkantylizm  
psychiczny mierzono Kwestionariuszem przekonań o świecie, wersja F (Górnik-Durose, 2013).

* p < 0,05; *** p < 0,001.

W pełni zgodne z przewidywaniami zależności pomiędzy aspektami świato- 
poglądu scjentystycznego a ukierunkowaniem merkantylnym zostały odnoto-
wane w zakresie budowania relacji pomiędzy jednostką a otaczającym ją świa-
tem. Im bardziej u badanych osób pragmatyzm decyzyjny dominował nad prze-
jawami wewnętrznego zaangażowania, tym wyższy był poziom scjentoteizmu 
notowany u tych osób zarówno w wymiarze ogólnym, jak i we wszystkich skła-
dowych tego światopoglądu. W zakresie merkantylnego ukierunkowania sposo-
bu funkcjonowania w otoczeniu społecznym uzyskane współczynniki korelacji 
tylko częściowo pokrywały się z poczynionymi przed badaniem przewidywa-
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niami. Względna przewaga pawiej autoprezentacji nad abnegacją była co prawda 
pozytywnie skorelowana z ogólnym poziomem scjentoteizmu, ale w odniesieniu 
do jego konkretnych aspektów związki obejmowały wyłącznie spostrzeganie 
nauki jako źródła nadziei oraz narzędzia praktycznego wpływu. Wcześniejsze 
przypuszczenia okazały się zaś zupełnie nietrafne w zakresie relacji pomiędzy 
materialistyczną a idealistyczną wizją świata. W tym przypadku jedynie uzna-
wanie nauki za narzędzie praktycznego wpływu korelowało ujemnie z ukierun-
kowaniem merkantylnym, pozostałe związki zaś nie były istotne.

Wedle założeń koncepcji merkantylizmu psychicznego (Górnik-Durose, 2013; 
Górnik-Durose, Janiec, 2010), orientacja merkantylna przejawia się wtedy, gdy 
istnieje relatywna przewaga materialistycznej wizji świata nad wizją idealistycz-
ną, przewaga pragmatyzmu decyzyjnego nad wewnętrznym zaangażowaniem 
i przewaga pawiej autoprezentacji nad abnegacją. Przypuszczano, że parametry 
związane z orientacją merkantylną będą korelowały dodatnio z aspektami świato- 
poglądu scjentystycznego. Przeprowadzona analiza relacji pomiędzy elementa- 
mi scjentoteizmu a merkantylnym ukierunkowaniem światopoglądu wykazała, 
że jedynie przesunięcie relacji „ja” – świat w kierunku pragmatyzmu decyzyj-
nego konsekwentnie korelowało dodatnio zarówno z ogólnym poziomem scjen-
toteizmu, jak i ze wszystkimi jego elementami, związki światopoglądu scjenty-
stycznego z merkantylnym regulowaniem relacji z innymi ludźmi miały słabszy 
charakter, a korelacje odnoszące się do merkantylnej wizji świata z jednej strony 
ograniczały się wyłącznie do spostrzegania nauki jako narzędzia praktycznego 
wpływu, z drugiej zaś – wbrew przewidywaniom – przyjmowały kierunek ujem-
ny. Uzyskany w badaniach profil związków sugeruje, że światopogląd scjenty-
styczny nie przejawia ogólnej tendencji do współwystępowania z orientacją mer-
kantylną, ale konstrukty te cechuje możliwość harmonijnego koegzystowania 
w zakresie ogólnej oceny działań zmierzających do maksymalizacji korzyści lub 
minimalizacji ponoszonych strat oraz działań przejawiających się w podejściu 
przedkładającym pragmatyzm nad zaangażowanie. Większy entuzjazm wzglę-
dem elementów systemu naukowego towarzyszył również skłonności powiązanej 
z afirmacją ostentacyjnego epatowania majątkiem i pozycją społeczną, choć re-
lacja ta dotyczyła raczej uznania praktycznych aspektów wykorzystywania na-
uki niż kontekstów stanowiących jej niezbędne zaplecze koncepcyjne. Sposób 
ustosunkowywania się do nauki, naukowców i odkryć naukowych zasadniczo 
nie łączył się natomiast z ogólnym sposobem ujmowania roli pieniądza i re-
guł ekonomicznych we współczesnym świecie, z wyjątkiem spostrzegania nauki 
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jako narzędzia praktycznego wpływu. Ze wzrostem przekonania co do możli-
wości aktywnego wpływania dzięki nauce na otaczającą rzeczywistość wiązało 
się przesunięcie wizji świata w stronę idealizmu. Prawdopodobnie pozytywna 
ocena oferowanych przez naukę praktycznych sposobów oddziaływania sta-
nowi rodzaj światopoglądowej przeciwwagi dla osób wzbraniających się przed 
uznawaniem roli pieniądza i zasad merkantylnych za osiowe regulatory działa-
nia współczesnego świata. Podejście takie może wspierać się na opinii przeciw-
stawiającej wyrażaną explicite interesowność systemu ekonomicznego formalnej 
bezinteresowności i szczytnym celom systemu naukowego.

4.3. Scjentoteizm a orientacje sprawcze i wspólnotowe

Na gruncie psychologii społecznej sprawczość i wspólnotowość są spostrze-
gane jako wymiary rozłączne, które ukierunkowują szeroki zakres sposobów 
ustosunkowywania się człowieka do otaczającej rzeczywistości, zwłaszcza w jej 
aspektach kolektywno-interpersonalnych (Abele, Wojciszke, 2007; Fiske, Cuddy, 
Glick, 2007; Helgeson, 1993, 1994; Mandal, Latusek, Moroń, 2015; Wojciszke, 
Cieślak, 2014; Wojciszke, Szlendak, 2010). Sprawczość stanowi wymiar odnoszą-
cy się do koncentracji na samym sobie oraz własnych celach i zadaniowym try-
bie funkcjonowania, natomiast wspólnotowość jest wiązana z koncentrowaniem 
się na innych ludziach oraz relacjach z nimi (przejawami wspólnotowości są na 
przykład życzliwość czy gotowość do niesienia pomocy).

Sprawczość i wspólnotowość nie stanowią wymiarów przeciwstawnych, kon-
kretna osoba może więc charakteryzować się jednocześnie wysokim bądź niskim 
poziomem każdego z nich. Obie z wymienionych zmiennych mogą przyjmować 
również postać krańcową, mającą wiele konsekwencji utrudniających budowanie 
satysfakcjonujących i stabilnych relacji z otoczeniem społecznym. W swej niepo-
hamowanej formie sprawczość przejawia się poprzez koncentrację na własnych 
celach w stopniu prowadzącym do zanegowania potrzeb i punktu widzenia in-
nych ludzi. Wśród konsekwencji niepohamowanej sprawczości można wymienić 
między innymi niechęć do poszukiwania wsparcia społecznego oraz problemy 
w jego udzielaniu, instrumentalne traktowanie innych, skłonności dominacyjne 
i brak akceptacji dla istnienia granic własnych możliwości. Pod pojęciem niepo-
hamowanej wspólnotowości natomiast należy rozumieć tendencję do negowania 
własnych celów oraz spostrzegania siebie jako osoby niezdolnej do samodziel-
nego działania. Do przejawów niepohamowanej wspólnotowości należą między 
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innymi nadopiekuńczość i trudności w zarysowywaniu wyraźnej granicy po-
między jednostką a innymi osobami w jej otoczeniu.

Warto zaznaczyć, że na poziomie kulturowym aspekty przypisywane spraw-
czości mogą być kojarzone z męskością, elementy powiązane ze wspólnotowo-
ścią zaś mają swoje odniesienia do kobiecości. Badania przeprowadzone przez 
Bogdana Wojciszke i Martę Cieślak (2014) wykazały, że im więcej stereotypowo 
męskich cech przypisywali sobie respondenci, tym wyższe były ich wyniki w za-
kresie sprawczości oraz niepohamowanej sprawczości, natomiast im bardziej  
samoopis badanych pozostawał w zbieżności z zestawem właściwości stereoty-
powo kojarzonych z kobiecością, tym wyższe wyniki respondenci uzyskiwali 
w skalach mierzących poziom wspólnotowości oraz niepohamowanej wspólno-
towości. Mimo iż pomiędzy omawianymi konstruktami a wymiarami kobie-
cości i męskości istnieje wiele różnic (takich jak rozłączność kategorii powią-
zanych z płcią przy braku rozłączności kategorii sprawczości i wspólnotowości 
czy zależność kategorii „męskość” i „kobiecość” od konkretnego kontekstu 
kulturowego przy wysokim poziomie kulturowej niezależności pojęć spraw-
czości i wspólnotowości), ze względu na pojawiające się pomiędzy sprawczością 
i wspólnotowością podobieństwa warto rozważyć możliwość badania związków 
tych wymiarów z innymi zmiennymi w kontekście płci.

Zestawienie założeń leżących u podstaw koncepcji światopoglądu scjenty-
stycznego oraz ujęcia wskazującego sprawczość i wspólnotowość jako osiowe 
wymiary ukierunkowujące ludzką aktywność pozwoliło na sformułowanie  
hipotez dotyczących relacji pomiędzy wymienionymi zmiennymi. Z uwagi na 
to, że ze sprawczością wiąże się samodzielne wyznaczanie celów i motywacja 
do ich efektywnej realizacji, można przypuszczać, że wraz ze wzrostem pozio-
mu sprawczości będzie rósł poziom wymiarów scjentoteizmu odnoszących się 
do pragmatycznego wykorzystywania nauki w celu skutecznego oddziaływania 
na otoczenie. Przewidywano zatem, że sprawczość oraz niepohamowana spraw-
czość będą skorelowane dodatnio z wymiarami światopoglądu scjentystycznego 
przejawiającymi się spostrzeganiem naukowców jako jedynych ekspertów oraz 
nauki jako narzędzia praktycznego wpływu. Wspólnotowość stanowi natomiast 
wymiar związany z orientacją na potrzeby i uczucia innych osób oraz zależ-
nością samooceny jednostki od tego, w jakim stopniu czuje się ona ważnym 
elementem zbiorowości. Założono więc, że zarówno wspólnotowość, jak i niepo-
hamowana wspólnotowość będą wiązały się dodatnio z ujmowaniem nauki jako 
źródła nadziei na wyeliminowanie konfliktów występujących między ludźmi.
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Badanie 11
Pomiaru orientacji sprawczej i orientacji wspólnotowej dokonano przy użyciu 

Kwestionariusza samoopisu 30, opracowanego przez Bogdana Wojciszke i Mo-
nikę A. Szlendak (2010). Narzędzie to składa się z określeń odnoszących się do 
różnych cech mogących opisywać człowieka, spośród których połowa związana 
jest z orientacją sprawczą, a druga połowa – z orientacją wspólnotową. Badani 
proszeni są o zaznaczenie na siedmiopunktowej skali, w jakim stopniu dane 
określenie pasuje do nich samych, przy czym 1 oznacza zdecydowany brak do-
pasowania określenia, a 7 – jego zdecydowane dopasowanie. Im wyższy wynik 
uzyskuje badana osoba w danej skali, tym wyższy jest poziom natężenia badanej 
zmiennej u tej osoby. Raportowana przez autorów zgodność wewnętrzna skali 
sprawczości wskaźnikowana miarą α Cronbacha wynosi 0,90, a w przypadku 
skali wspólnotowości – 0,92. 

Do pomiaru niepohamowanej sprawczości oraz niepohamowanej wspól-
notowości zastosowano Kwestionariusz opinii o sobie 22 autorstwa Bogdana 
Wojciszke i Moniki A. Szlendak (2010). Narzędzie to składa się ze zdań wy-
rażonych w pierwszej osobie liczby pojedynczej, a wypełniający mają za zada-
nie wskazać, w jakim stopniu można ich scharakteryzować za pomocą tych 
stwierdzeń. Ustosunkowanie do poszczególnych pozycji dokonuje się poprzez 
wybór jednej z siedmiu pozycji na skali, na której 1 oznacza zdecydowany brak 
dopasowania treści stwierdzenia do przekonań respondenta o sobie samym, 
a 7 – zdecydowane dopasowanie treści danego zdania do sposobu, w jaki ba-
dany spostrzega samego siebie. Suma punktów uzyskanych w poszczególnych 
pozycjach danej skali podzielona przez liczbę wchodzących w jej zakres po-
zycji stanowi wskaźnik poziomu natężenia badanej przez tę skalę zmiennej. 
Raportowane przez autorów narzędzia wskaźniki jego zgodności wewnętrznej 
wynoszą 0,73 dla skali niepohamowanej sprawczości i 0,86 dla skali niepoha-
mowanej wspólnotowości.

Badanie przeprowadzone zostało w tej samej próbie osób, w której analizo-
wano prezentowane wcześniej zależności dotyczące merkantylizmu psychiczne-
go (zob. rozdział 4.2, Badanie 10). Uzyskane współczynniki korelacji z podzia-
łem na mężczyzn i kobiety ukazano w tabeli 18.

Na poziomie ogólnym jedynie dostrzeganie w nauce źródła nadziei było po-
wiązane z orientacją sprawczą. Pozostałe aspekty scjentoteizmu wiązały się z wy-
mienioną orientacją co najwyżej na poziomie tendencji statystycznej. Na takim 
też poziomie powiązane było z orientacją niepohamowanie sprawczą uznawanie
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Tabela 18
Scjentoteizm a orientacje sprawcze i wspólnotowe – analiza korelacji

Wymiar scjentoteizmu Grupa badana
Orientacja

Orientacja 
niepohamowanie

sprawcza wspólnotowa sprawcza wspólnotowa

Zaufanie do metody 
naukowej

ogółem 0,09 0,12 0,07 0,02
kobiety 0,13 0,09 0,16+ −0,10
mężczyźni 0,04 0,12 −0,05 0,09

Nauka jako źródło 
nadziei

ogółem 0,15* 0,13+ 0,10 0,03
kobiety 0,03 0,12 0,05 −0,05
mężczyźni 0,30** 0,14 0,20+ 0,13

Naukowcy jako jedyni 
eksperci

ogółem 0,07 0,02 0,01 0,02
kobiety 0,10 0,05 0,03 −0,10
mężczyźni 0,05 0,02 −0,05 0,23*

Nauka jako narzędzie 
praktycznego wpływu

ogółem 0,14+ 0,22** 0,14+ −0,04
kobiety 0,04 0,17+ 0,22* −0,13
mężczyźni 0,28* 0,32** −0,01 0,08

Poziom ogólny ogółem 0,13+ 0,15* 0,10 0,00
kobiety 0,09 0,13 0,14 −0,12
mężczyźni 0,20+ 0,19 0,02 0,16

Adnotacja. Aspekty scjentoteizmu badano Kwestionariuszem opinii o nauce (Aneks 2). Orientacje sprawcze 
i wspólnotowe badano Kwestionariuszem samoopisu 30 (Wojciszke, Szlendak, 2010), a orientacje niepohamowa-
nie sprawcze i niepohamowanie wspólnotowe – Kwestionariuszem opinii o sobie 22 (Wojciszke, Szlendak, 2010).

+ p < 0,1; * p < 0,05; ** p < 0,01.

nauki za narzędzie praktycznego wpływu. Orientacja niepohamowanie wspól-
notowa nie wykazywała korelacji z żadnym z aspektów scjentoteizmu, natomiast 
podstawowa forma tejże orientacji – odwrotnie do postulowanego kierunku – 
wiązała się dodatnio z ogólnym poziomem scjentoteizmu oraz uznawaniem na-
uki za narzędzie praktycznego wpływu.

Badanie związków wymiarów scjentoteizmu z orientacjami sprawczą i wspól-
notową w grupach mężczyzn i kobiet podyktowane było założeniami teoretycz-
nymi wskazującymi, że dynamika orientacji sprawczych i wspólnotowych wy-
kazuje zróżnicowanie płciowe. Ponieważ słabym i nielicznym korelacjom, które 
ujawniły się pomiędzy analizowanymi zmiennymi na poziomie ogólnym, towa-
rzyszyły równie nieliczne zależności odnotowane w grupach wyróżnionych ze 
względu na płeć, należy przyjąć, że korelacje te miały podłoże nie w nielinio-
wym charakterze zależności pomiędzy zmiennymi (co można byłoby zakładać 
na podstawie teoretycznego kontekstu sprawczości i wspólnotowości), ale w rze-
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czywiście niewielkich powiązaniach orientacji sprawczych i wspólnotowych 
z elementami światopoglądu scjentystycznego.

W badanej próbie aspekty światopoglądu scjentystycznego nie wiązały się 
z niepohamowanymi orientacjami sprawczą i wspólnotową, a relacje wymiarów 
scjentoteizmu z podstawowymi formami wymienionych sposobów ustosunko-
wywania się do otaczającej rzeczywistości były niewielkie i nieliczne. Co więcej, 
odnotowane korelacje odbiegały wyraźnie od postulowanych w sformułowanych 
hipotezach. Wskazuje to, że ani orientacji na aktywne działanie oraz realizację 
własnych celów, ani orientacji na pozytywne relacje z innymi oraz dbanie o ich 
komfort nie towarzyszą wyraźne sposoby odnoszenia się do nauki, jej funda-
mentów oraz praktycznych zastosowań. Rezultat ten wydaje się nieco zaskaku-
jący, gdyż działania oparte na wynikach procedur naukowych są zwykle bardziej 
skuteczne niż działania mające inne podłoże, co zasadniczo mogłoby się prze-
kładać na wyższy poziom sprawczości działań wynikających z wiedzy naukowej. 
Niewielka liczba związków pomiędzy wymienionymi zmiennymi wskazuje, że 
zarówno osoby zorientowane na sprawczość, jak i osoby zorientowane na wspól-
notowość cechuje wysoki poziom zróżnicowania sposobów ustosunkowywania 
się do elementów systemu naukowego. Nauka i jej owoce nie są spostrzegane jako 
pozwalające na uzyskiwanie poczucia samowystarczalności i samodzielności, 
choć odnotowany związek pomiędzy orientacją wspólnotową a ogólnym pozio-
mem scjentoteizmu wskazuje na możliwość dostarczania przez elementy systemu 
naukowego kontekstu pozwalającego odczuwać silniejszą więź z innymi  ludź-
mi. Do naukowych narracji leżących u podłoża realizacji potrzeb związanych 
ze wspólnotowością mogą należeć między innymi biologiczno-psychologiczne 
koncepcje podkreślające społeczny charakter natury ludzkiej (zob. np. Gazzani-
ga, 2011; Haidt, 2014) czy wyniki badań genetycznych wskazujące na wspólnotę 
pochodzenia wszystkich ludzi na Ziemi (zob. np. Dunbar, 2016). 

Co interesujące, w podgrupach wyróżnionych ze względu na płeć ujawni-
ły się również pewne korelacje między nauką jako narzędziem praktycznego 
wpływu a orientacjami sprawczymi. O ile jednak tendencja do spostrzegania 
nauki w wymienionych, utylitarnych kategoriach w grupie mężczyzn wzrastała 
wraz z podwyższaniem się tendencji związanych z autonomiczną aktywnością 
pozostającą w społecznie akceptowanych ramach, w przypadku kobiet wzrost 
taki odnotowywano wówczas, gdy nasilały się tendencje charakterystycz-
ne dla niepohamowanej sprawczości. Sugeruje to, że aspekty nauki związane 
z oferowanymi przez nią możliwościami wpływania na rzeczywistość i dopa-
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sowywania jej do własnych potrzeb mogą być szczególnie preferowane przez 
kobiety w bardziej zdecydowany sposób skoncentrowane na własnych celach 
i słabiej uwzględniające podczas ich realizacji potrzeby i opinie otoczenia spo-
łecznego.  W przypadku mężczyzn o silniejszej orientacji niepohamowanie 
wspólnotowej występowały natomiast bardziej entuzjastyczne przekonania na 
temat eksperckiego statusu naukowców we współczesnym świecie. Naukow-
cy – w szczególności psychologowie, socjologowie, antropologowie i biolodzy – 
dostarczają współcześnie licznych informacji podających w wątpliwość trady-
cyjne, „zero-jedynkowe” ujmowanie ról płciowych związane z nakazywaniem 
mężczyznom ukierunkowania na samodzielność i samostanowienie. Wynik ten 
można interpretować zatem jako wyraz uznania dla tej grupy wpływającej na 
sposób odbioru rzeczywistości; opinie ekspertów pozwalają realizować związa-
ne ze wspólnotowością motywacje bez poczucia niedopasowania do wymogów 
formułowanych w związku z płcią.

4.4. Scjentoteizm a wiara w grę o sumie zerowej

Dane historyczne dotyczące przekonań na temat zasad rządzących życiem 
społecznym wskazują na istnienie uniwersalnego – przynajmniej w kręgu cywi-
liacji zachodniej – pragnienia opisywania złożonego systemu interakcji wystę-
pujących między ludźmi za pomocą prostych metafor, analogii lub porównań 
(zob.  na przykład kariera sposobów przedstawiania rzeczywistości społecznej 
inspirowanych fizycznym mechanicyzmem ukazana w: Heller et al., 2014). 
Jednym z tego rodzaju przedstawień jest sformułowana w XVII wieku przez  
Thomasa Hobbesa (2005; zob. również: Derek, 2005a, 2005b; Szacki, 2007) kon-
cepcja, wedle której ludzie z jednej strony są sobie równi z natury co do potrzeb, 
z drugiej zaś są nastawieni na realizację własnego interesu i pozbawieni poczucia 
więzi z innymi. Według takiego ujęcia, identyczność ludzkich potrzeb, aspiracji 
i ambicji sprawia, że naturalny stan ludzkości jest stanem ciągłej walki wszyst-
kich ze wszystkimi, a jego trafna diagnoza zawiera się w łacińskiej sentencji 
homo homini lupus est.

Bliższe naszym czasom wizje rzeczywistości społecznej, w których rywali-
zacja przedstawiana jest jako podstawowy mechanizm, zostały sformułowane 
między innymi przez Karola Marksa, Lewisa A. Cosera, Ralpha Dahrendorfa 
czy Randalla Collinsa (zob. Szacki, 2007). Z perspektywy psychologicznej inte-
resującymi przedmiotami badań w zakresie relacji społecznych są: sama goto-



119Rozdział 4. Scjentoteizm a inne sposoby ogólnego ujmowania rzeczywistości

wość człowieka do uznawania za trafne konfliktowo-wojennych opisów rzeczy-
wistości (w oderwaniu od faktycznej przystawalności koncepcji akcentujących 
konflikt społeczny do realnego stanu rzeczy), czynniki kształtujące tę gotowość 
oraz wpływ ciągłego aktywizowania ram konfliktu na życie charakteryzującej 
się takim podejściem osoby. Jednym z psychologicznych ujęć badających uwa-
runkowania i korelaty ściśle antagonistycznej wizji życia społecznego jest kon-
cepcja darwinizmu społecznego rozwijana przez Krystynę Skarżyńską (2012; 
Skarżyńska, Radkiewicz, 2011). Zdaniem badaczki, leżące u podstaw tej kon-
cepcji przekonania zakładają, że 1) nieuchronną konsekwencją ograniczonej 
ilości znajdujących się w środowisku zasobów jest nieustanna rywalizacja o nie,  
2) inni ludzie są nastawieni egoistycznie i w celu zdobycia pożądanych zaso-
bów są w stanie stosować wszystkie dostępne im chwyty i narzędzia oraz 3) aby 
działać skutecznie, należy mieć na uwadze wyłącznie własne korzyści i kiero-
wać się wyłącznie cynizmem oraz własnym interesem nieprzesłanianym przez 
współczucie czy idealistyczne iluzje. „Darwinizmu” nie należy rozumieć w tym 
przypadku jako teorii biologicznej (zob. np. Workman, Reader, 2014), ale raczej 
jako formę potocznej etykiety określającej przekonanie, że świat społeczny jest 
„dżunglą”, w której przetrwać mogą jedynie wybrane (najsilniejsze, najmądrzej-
sze, najsprytniejsze, najszybsze, najbardziej bezwzględne itd.) organizmy.

W rozwijanej przez Skarżyńską koncepcji podkreśla się biologiczny kon-
tekst uzasadnienia skrajnie antagonistycznych przekonań światopoglądo- 
wych, natomiast w zbliżonym ujęciu zaproponowanym przez innych badaczy 
(Różycka, Wojciszke, 2010; Różycka-Tran et al., 2014; Wojciszke et al., 2009) do 
określenia przekonań o immanentnym zantagonizowaniu relacji została wyko-
rzystana metafora gry realizowanej w formacie o sumie zerowej. Mianem gier 
o sumie zerowej określa się takie interakcje, w których wygranej jednej strony 
musi towarzyszyć przegrana drugiej. Na takim schemacie oparto wiele popu-
larnych gier planszowych, karcianych i sportowych, w odniesieniu do okolicz-
ności społecznych chodzi jednak o sytuacje, w których sukces pewnych osób 
czy grup nieodłącznie idzie w parze z porażką innych. Według Joanny Różyc-
kiej i Bogdana Wojciszke (2010), ludzie uważający życie za rodzaj gry o sumie 
zerowej uznają, że realizacja własnych aspiracji może dokonywać się jedynie 
czyimś kosztem, a ludzkie cele są zasadniczo antagonistyczne. W związku 
z tym osoby takie cechują się niskim poziomem zaufania do innych, niechęcią 
do angażowania się w kolektywne projekty oraz wyprzedzającym stosowaniem 
strategii polegających na wykorzystywaniu innych. Jak podają Joanna Różyc-
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ka-Tran i współpracownicy (2014), wiara w to, że życie stanowi rodzaj gry 
o sumie zerowej, może stanowić jeden z aksjomatów społecznych, czyli zgene-
ralizowane przekonanie człowieka na temat własny, fizycznego i społecznego 
środowiska funkcjonowania oraz porządku metafizyczno-duchowego.

Podobnie jak darwinizm społeczny, wiarę, że życie jest grą o sumie zerowej, 
można rozpatrywać jako uzasadnienie dla pragmatyczno-egoistycznego sposo-
bu postępowania, koncentrującego się na maksymalizowaniu własnych korzyści 
przy jednoczesnym braku uwzględniania potrzeb, emocji i położenia innych 
ludzi. W obu przypadkach jako kontekst osobistych przekonań mają służyć po-
stulowane mechanizmy rządzące rzeczywistością, których opis odwołuje się do 
współcześnie rozwijanych dyscyplin naukowych – biologii oraz połączenia eko-
nomii z teorią gier. Dziedziny te i związane z nimi terminy nie służą jednak 
jako źródła rzeczywistych analiz życia społecznego, ale raczej jako skarbnica 
odniesień ułatwiających codzienne postępowanie.

W założeniach koncepcji światopoglądu scjentystycznego zwraca się uwagę na 
podobne, choć znacznie bardziej uogólnione funkcje wykorzystywania elemen-
tów systemu naukowego. Postanowiono więc sprawdzić, czy wiara w grę o sumie 
zerowej wykazuje związki z aspektami scjentoteizmu, zwłaszcza w odniesieniu 
do pragmatycznego wykorzystywania kontekstu naukowego w celu uzasadniania 
podejmowanych działań. Przewidywano przy tym, że wraz ze wzrostem wiary 
w życie jako grę o sumie zerowej będzie podnosił się poziom zaufania do metody 
naukowej oraz uznawania nauki za narzędzie praktycznego wpływu. Pierwsza 
z postulowanych zależności mogłaby wynikać z motywacji jednostki do potwier-
dzania sensowności opierania się na naukowym kontekście, umożliwiającym uza-
sadnianie własnych, egoistycznych działań. Przewidywania na temat pozytywne-
go związku wiary w życie jako grę o sumie zerowej ze spostrzeganiem nauki jako 
narzędzia praktycznego wpływu miały natomiast swoje źródła w założeniu, że 
cynicznemu postępowaniu w interakcjach z innymi ludźmi może towarzyszyć 
przekonanie, że nie tylko postępowanie takie umożliwia efektywne poruszanie 
się w rzeczywistości społecznej, lecz także ma naukowe, racjonalne uzasadnienie.

Badanie 12
W procedurze wzięli udział ci sami uczestnicy, którzy uczestniczyli w Bada-

niach 10 i 11 omówionych w rozdziałach 4.2 i 4.3. Stopień przekonania o tym, że 
życie jest grą o sumie zerowej, badano za pomocą Skali wiary w grę o sumie zero-
wej opracowanej przez Bogdana Wojciszke i współpracowników (2009; zob. rów-
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nież: Różycka, Wojciszke, 2010). Kwestionariusz ten składa się z dwunastu stwier-
dzeń wyrażających opinie na temat mechanizmów i zależności pojawiających się 
w środowisku społecznym. Badani ustosunkowują się do stwierdzeń, wybierając 
jedną z siemiu opcji ułożonych na skali, przy czym 1 oznacza zdecydowany brak 
aprobaty dla treści danego stwierdzenia, natomiast 7 zdecydowane zgadzanie się 
z jego treścią. Im wyższa jest suma punktów ze wszystkich pozycji, tym silniejsze 
przekonanie, że życie stanowi rodzaj gry, w której sukcesowi jednych towarzyszy 
nieuchronnie upadek innych. Rzetelność Skali wiary w grę o sumie zerowej rozu-
miana jako zgodność wewnętrzna na etapie tworzenia narzędzia wyniosła 0,87, 
a w licznych badaniach międzynarodowych prowadzonych z jej wykorzystaniem 
mieściła się w przedziale od 0,67 do 0,84 (Różycka, Wojciszke, 2010). 

Uzyskane współczynniki korelacji aspektów scjentoteizmu z wiarą w grę 
o sumie zerowej nie były istotne i mieściły się w przedziale od −0,01 do 0,11. 
Choć więc uzasadnienia wizji rzeczywistości, w której sukces jednych oznacza 
nieuchronnie porażkę innych, nierzadko zawierają związane z nauką pojęcia – 
na przykład zaczerpnięte z biologii określenia „darwinizm”, „walka o byt” lub 
„przetrwanie najlepiej dostosowanych” czy nawiązania do matematycznej, lo-
gicznej lub ekonomicznej racjonalności – w badanej próbie nie odnotowano żad-
nych związków pomiędzy natężeniem poszczególnych aspektów scjentoteizmu 
a poziomem wiary badanych w grę o sumie zerowej.

Otrzymane wyniki sugerują, że entuzjastyczne podejście do elementów syste-
mu naukowego nie ma wyraźnej tendencji do współwystępowania ani ze skrajnie 
atawistyczną, ani ze skrajnie harmonijną wizją mechanizmów rządzących świa-
tem. Światopogląd scjentystyczny prawdopodobnie nie wymusza zatem żadnego 
konkretnego sposobu ustosunkowywania się do rzeczywistości społecznej, który 
mógłby być wyrażony na osi konflikt – harmonia. Postawione hipotezy zakładały 
dodatnie związki pomiędzy analizowanymi zmiennymi. W świetle uzyskanych 
rezultatów badań należy zwrócić uwagę, że nauka stanowi współcześnie tło for-
mułowania zarówno koncepcji podkreślających znaczenie mechanizmów konflik-
tu – na przykład koncepcji „samolubnego genu” czy tak zwanej hipotezy Medei 
(Dawkins, 2003; Ward, 2010) – jak i harmonii oraz korzyści wynikających z ko-
egzystencji (zob. np. Dunbar, 2014, 2016), a także ukazujących życie jako złożo-
ny układ przepływów między współpracą a harmonią – tu na przykład cieszące 
się znaczną popularnością opracowania Petera Wohllebena (2016, 2017) czy tak  
zwana hipoteza Gai autorstwa Jamesa Lovelocka (2003). W zależności od indywi-
dualnych potrzeb odwołania do naukowego kontekstu mogą być więc wykorzy-
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stywane jako podstawa uzasadnienia zróżnicowanych postaw względem interakcji 
z innymi ludźmi. Drugi biegun sposobów ustosunkowywania się do elementów 
systemu naukowego, charakteryzujący się sceptycyzmem, również może czerpać 
z licznych kontekstów zachęcających do spostrzegania świata bądź jako wielkie-
go poligonu manewrów wojennych – zob. na przykład filozofia Nietzschego lub 
Spenglera, współczesne narracje komentujące konflikty kulturowo-religijne (Bar-
ber, 2007; Huntington, 1997) czy postmarksowskie koncepcje opisywane przez 
Kołakowskiego (2001) – bądź jako miejsca spotykania się jednostek, dla których 
pozytywny kontakt z innymi jest warunkiem koniecznym urzeczywistnienia 
własnego potencjału – zob. na przykład omówienie nurtu filozofii dialogu  (Ga-
dacz, 2009b). W kontekście sposobów wykorzystywania naukowego kodu w celu 
uzasadniania własnych przekonań na temat możliwości istnienia immanentnego 
konfliktu wpisanego w naturę rzeczywistości można przywołać diagnozę Jona-
thana Haidta  (2014), który w swoim porównaniu współczesnej oferty naukowej 
do „szwedzkiego stołu” stwierdził, że wielka liczba funkcjonujących współcześnie 
koncepcji i doniesień ze świata nauki umożliwia wspieranie za jej pomocą zasad-
niczo dowolnych (a nawet sprzecznych z sobą) przekonań światopoglądowych.

4.5. Podsumowanie

W rozdziale przedstawiono analizy relacji pomiędzy światopoglądem 
scjentystycznym a innymi uogólnionymi przekonaniami odnoszącymi się do 
istotnych aspektów codziennego funkcjonowania człowieka. Profil związków 
aspektów scjentoteizmu z orientacją merkantylną sugeruje, że entuzjastyczne 
sposoby ustosunkowywania się do elementów systemu naukowego mają ten-
dencje do współwystępowania z preferowaniem wchodzenia w zmierzające do 
maksymalizowania zysków lub minimalizacji strat relacje pragmatyczne oraz – 
w mniejszym stopniu – wiążą się ze skłonnością do uznawania statusu mate-
rialnego i pozycji społecznej za kwestie istotne z punktu widzenia wywierania 
wrażenia na innych ludziach. W odniesieniu do wizji świata odnotowano, że 
choć ogólny poziom scjentoteizmu wiąże się raczej z ujęciem idealistycznym, 
konkretne aspekty tego światopoglądu wykazywały związki z perspektywą 
zarówno idealistyczną, jak i materialistyczną. Sugeruje to, że światopogląd 
scjentystyczny może współwystępować z różnymi wizjami świata, w zależno-
ści od tego, jakie aspekty scjentoteizmu wysuwają się na pierwszy plan. Wy-
niki uzyskane w odniesieniu do merkantylizmu psychicznego pozwalają sfor-
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mułować przypuszczenia, że osoby kierujące się podczas podejmowania decyzji 
kryteriami pragmatycznymi oraz pozytywnie oceniające zabiegi zmierzające 
do wytwarzania wokół siebie aury bogactwa i popularności cechuje raczej po-
zytywny sposób ustosunkowywania się do elementów systemu naukowego.

Rezultaty dotyczące dwóch pozostałych zgeneralizowanych sposobów odno-
szenia się do elementów rzeczywistości – orientacji sprawczej i wspólnotowej 
oraz wiary, że życie to gra o sumie zerowej – zasadniczo nie wykazały związków 
z aspektami światopoglądu scjentystycznego. Poziom scjentoteizmu nie wiązał 
się ze spostrzeganiem życia jako rodzaju gry o sumie zerowej oraz wykazywał 
niewielkie korelacje ze sprawczością i wspólnotowością, jednocześnie nie kore-
lował (z wyjątkiem jednego przypadku odnotowanego w grupie kobiet i jednego 
w grupie mężczyzn) z niepohamowanymi obliczami tych zmiennych.

Na podstawie przedstawionych wyników można uznać, że przekonania lu-
dzi na temat znaczenia elementów systemu naukowego mogą występować w po-
łączeniu z bardzo zróżnicowanymi profilami światopoglądowymi. Ponieważ 
liczba kwestii mogących stanowić osiowe elementy światopoglądu jest znacznie 
dłuższa (i obejmuje między innymi problematykę dotyczącą płci, rasy, osi kon-
serwatyzm – liberalizm, moralności czy zaufania do różnego rodzaju instytucji), 
zasadne wydaje się projektowanie kolejnych badań dotyczących interakcji mię-
dzy światopoglądem scjentystycznym a elementami ogólnej wizji świata.

W podsumowaniu omawianych kwestii postanowiono zastanowić się jeszcze 
nad tym, czy mimo niewielkich korelacji scjentoteizmu z merkantylizmem psy-
chicznym, orientacjami sprawczymi i wspólnotowymi oraz wiarą w życie jako grę 
o sumie zerowej możliwe jest przewidywanie poziomu ukierunkowania scjenty-
stycznego na podstawie zbiorczych informacji o natężeniu wymienionych kon-
tekstów światopoglądowych. Aby uzyskać odpowiedź na tak postawione pytanie, 
przeprowadzono krokowe regresje postępujące. Ich wyniki ukazano w tabeli 19.

Uzyskane modele umożliwiały predykcję każdego z elementów scjentoteiz- 
mu – wyjaśniały od 18% do 29% wariancji. Najbardziej efektywny okazał się 
model służący przewidywaniu ogólnego poziomu scjentoteizmu, uwzględniający 
dwa pozytywne predyktory: pragmatyzm decyzyjny oraz orientację wspólnoto-
wą. Model ten wskazuje, że większego entuzjazmu względem elementów systemu 
naukowego należałoby oczekiwać od osób kierujących się w życiu kalkulacją na-
stawioną na maksymalizację efektywności, które jednocześnie cenią sobie więzi 
z innymi i poczucie przynależności do szerszych grup społecznych. Pragmatyzm 
decyzyjny okazał się zresztą dodatnim predyktorem każdego ze szczegółowych 
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aspektów scjentoteizmu, a orientacja wspólnotowa nie pełniła tej funkcji wyłącz-
nie w odniesieniu do uznawania naukowców za jedynych ekspertów.

Badania pokazują, że wyraźniejszego ukierunkowania scjentystycznego 
w dowolnym z jego aspektów można oczekiwać od osób będących chłodnymi 
pragmatykami, którym zależy jednak na innych ludziach. Na poziomie ten-
dencji statystycznej dodatnią predykcję zaufania do metody naukowej umoż-
liwiała również abnegacja, co oznacza, że silniejszej wiary w solidne funda-
menty naukowe można spodziewać się raczej po osobach mających inklinację 
do pomniejszania znaczenia uznawanych współcześnie za ważne kontekstów 
materialistyczno-statusowych (zgodnie z przekonaniem, że „błyskotki i blichtr 
przemijają, a wiedza zostaje”). Poziom tendencji statystycznej cechował również 
możliwość przewidywania poglądów, wedle których naukowcy są jedynymi 
ekspertami, na podstawie poziomu niepohamowanie sprawczej orientacji (pre-
dyktor ujemny) oraz idealistycznej wizji świata (predyktor dodatni). Sugeruje 
to, że ekspercki status naukowców może być z jednej strony silniej uznawany 
przez tych, którzy mają wiele wiary w to, że ludzie – a zatem również naukow-
cy – działają dla dobra ogółu zgodnie z oficjalnie wyrażanymi standardami, 
z drugiej zaś kontestowany przez jednostki niechętnie dopuszczające możliwość 

Tabela 19
Scjentoteizm a merkantylizm psychiczny, orientacje sprawcze i wspólnotowe oraz wiara w grę o su-

Wymiar scjentoteizmu F (df )
Skorygowane 

 R2

Predyktory

pragmatyzm 
decyzyjny

orientacja 
wspólnotowa

Zaufanie do metody  
naukowej

20,56 (3, 191)*** 0,23 0,47*** 0,14*

Naukowcy jako jedyni  
eksperci

9,78 (5, 189)*** 0,18 0,46*** –

Nauka jako źródło nadziei 8,61 (6, 188)*** 0,19 0,34*** 0,15*

Nauka jako narzędzie 
praktycznego wpływu

14,82 (5, 189) 0,26 0,34*** 0,31***

Poziom ogólny 14,18 (6, 188)*** 0,29 0,50*** 0,19**

Adnotacja. Aspekty scjentoteizmu badano Kwestionariuszem opinii o nauce (Aneks 2). Merkantylizm  
sprawczą i wspólnotową badano Kwestionariuszem samoopisu 30 (Wojciszke, Szlendak, 2010), a orientacje  
Szlendak, 2010). Do badania wiary w grę o sumie zerowej zastosowano Skalę wiary w grę o sumie zerowej

+ p < 0,1; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.
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(wartości β)

abnegacja
orientacja 

niepohamowanie 
sprawcza

idealistyczna 
wizja świata

wewnętrzne 
zaangażowanie

pawia 
autoprezentacja

orientacja 
niepohamowanie 

wspólnotowa

0,11+ – – – – –

– −0,12+ 0,11+ – – –

0,13+ – 0,16* −0,13+ – –

– – 0,12+ – 0,16* −0,18*

– – – – – –

mie zerowej – postępująca regresja krokowa

psychiczny mierzono Kwestionariuszem przekonań o świecie, wersja F (Górnik-Durose, 2013). Orientacje 
niepohamowanie sprawczą i niepohamowanie wspólnotową – Kwestionariuszem opinii o sobie 22 (Wojciszke, 
(Wojciszke, Baryła, Różycka, 2009).   

wpływu na ich życie innych osób, nawet jeśli ci inni mieliby status biegłych 
w danym temacie. Isnieje również prawdopodobieństwo, iż większej skłonności 
do dopatrywania się w nauce szans na rozwiązanie wszelkich problemów ludz-
kości można oczekiwać od osób o idealistycznym sposobie spostrzegania rze-
czywistości oraz kontestujących znaczenie statusu społeczno-ekonomicznego 
i jego wskaźników, a na poziomie tendencji statystycznej taki sposób widzenia 
nauki bardziej charakterystyczny jest też dla ludzi zachowujących emocjonalny 
dystans w interakcjach społecznych. Natomiast silniejsze przekonanie o tym, 
że nauka dostarcza narzędzi praktycznego wpływu na rzeczywistość, można 
prognozować u osób o podwyższonym pragnieniu epatowania statusem mate-
rialnym i społecznym oraz – w nieco mniejszym stopniu – idealistów wierzą-
cych w powszechność szlachetnych intencji i działań na rzecz wspólnego dobra. 
Obniżone tendencje do przypisywania nauce skuteczności można prognozować 
natomiast u osób skłonnych do pomijania własnej indywidualności i prefero-
wania wymiaru kolektywnego ponad indywidualny.





Konsekwencje 
światopoglądu scjentystycznego





Rozdział 5
Scjentoteizm a przekonania 
na temat zdrowia i szczepień

Choć współcześnie nauka zdaje się kontekstem pełniącym wiele funkcji, 
w tym funkcje światopoglądowe, można wskazać sporo zagadnień naukowych, 
które przez część ludzi są uważane za kontrowersyjne. Wiele osób na co dzień 
nie zdaje sobie sprawy z tego, że niektóre niewątpliwie prawdziwe doniesienia 
naukowe są dla innych osób przedmiotem czy to dyskusji, czy też otwartej kon-
testacji. Sztandarowym przykładem tego rodzaju sytuacji jest oczywiście ewo-
lucyjny proces powstawania gatunków zamieszkujących Ziemię, uważniejsze 
przyjrzenie się zjawisku ujawnia jednak szereg innych kwestionowanych faktów. 
Należą do nich choćby wiek Ziemi (dla tak zwanych „młodoziemców” ma ona 
około 6000 lat), kształt Ziemi (dla tak zwanych „płaskoziemców” ma ona kształt 
dysku), aktualne występowanie globalnych zmian klimatycznych, lądowanie 
człowieka na Księżycu czy Holokaust. Na poparcie swoich tez ludzie mający tego 
rodzaju poglądy przywołują zwykle dziesiątki osadzonych rzekomo w naukowej 
metodologii i wiedzy informacji, które po bardziej wnikliwej analizie okazują się 
pozbawione merytorycznej wartości. Dla Richarda Dawkinsa (2014) analogiczne 
do wymienianych poglądów byłoby spotkanie w trakcie lekcji łaciny człowieka, 
który podważałby istnienie starożytnego Cesarstwa Rzymskiego i utrzymywał, 
że zarówno rzymska historia, jak i język czy kultura są owocem swego rodzaju 
spisku grup pragnących wytworzyć w ludziach błędne przekonania.

Wśród sposobów ustosunkowywania się do elementów systemu naukowego, 
które oceniane są zwykle jako niepokojące i mogące prowadzić do dalekosiężnych 
zgubnych skutków, wskazywane jest podawanie w wątpliwość diagnoz uznawa-
nych przez znaczącą większość środowiska badaczy. Aktualnie do najczęściej 
kwestionowanych opinii podzielanych przez większość naukowców należą te  



130 Konsekwencje światopoglądu scjentystycznego

dotyczące zmian związanych z ocieplaniem się klimatu (Rabinovitch, Morton, 
2012; Sinatra, Kienhues, Hofer, 2014) oraz zasadności stosowania szczepień 
ochronnych (McKee, Diethelm, 2010; Sinatra et al., 2014). Jak podają Martin 
McKee i Pascal Diethelm (2010), wskazywane zjawisko, określane jako „zaprze-
czaństwo” (denialism), charakteryzuje się sześcioma właściwościami, takimi jak: 
1) utrzymywanie, że naukowcy uczestniczą w działaniach spiskowych mających 
na celu osiągnięcie szkodliwego z punktu widzenia ogółu ludzkości celu; 2) od-
woływanie się do opinii własnej grupy ekspertów; 3) powoływanie się na zgodne 
z własnym światopoglądem źródła, bez względu na ich wartość merytoryczną; 
4) wyrażanie nierealistycznych oczekiwań w stosunku do sposobów prowadze-
nia badań mogących podać w wątpliwość wymieniony światopogląd; 5) posłu-
giwanie się niereprezentatywnymi przykładami i nadużyciami logicznymi; oraz 
6) kontestowanie wartości ogółu wyników prac naukowych oparte na lokalnie 
występujących różnicach zdań (rzeczywistych lub wyimaginowanych). Przykła-
dy „zaprzeczaństwa” można odnaleźć wśród przekonań historycznych, politycz-
nych, biologicznych, fizycznych czy technologicznych, ale największy wpływ na 
praktykę życia codziennego ludzkich zbiorowości zdają się mieć te z zaprzeczeń, 
które dotyczą sfery medycznej.

Z niezgodnymi ze stanem faktycznym przekonaniami niełatwo dyskutować 
osobom nieprzygotowanym, do których zapewne zalicza się zdecydowana więk-
szość ludzi, na co dzień nie rozważająca naukowych dowodów na kulistość Zie-
mi czy geologicznych sposobów datowania jej wieku. Większość wymienianych 
dotychczas kwestii nie ma jednak bezpośredniego przełożenia na życie i zdro-
wie jednostki. Inaczej jest w przypadku kwestionowania zasadności szczepień 
ochronnych przez ludzi zarzucających szczepieniom zwyczajną nieskuteczność, 
wywoływanie niepożądanych skutków (z autyzmem na czele), bądź też przyczy-
nianie się do biotechnologicznego zniewolenia ludzkości w imię interesów wiel-
kich koncernów farmaceutycznych (Jolley, Douglas, 2014). Z przekonaniami na 
temat szkodliwości szczepień nie zgadza się zdecydowana większość środowisk 
naukowych i medycznych, zasięg zjawiska oporu wobec szczepień ochronnych 
jest jednak ogromny, o czym świadczy między innymi wystosowany 7 lutego 
2017 roku do prezydenta USA Donalda Trumpa list otwarty sygnowany przez 
kilkaset (sic!) instytucji, którego treść oddają słowa zawarte w konkluzji: „Mó-
wiąc wprost: szczepionki są bezpieczne. Szczepionki są skuteczne. Szczepionki 
ratują życie. Nasze organizacje chętnie spotkają się z Tobą, aby podzielić się so-
lidnymi, obszernymi dowodami naukowymi na bezpieczeństwo i skuteczność 
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szczepionek” (Group vaccine safety letter, 2017, tłum. – Ł.J.)1. Do listu tego za-
łączono informacje na temat kilkudziesięciu naukowych publikacji dotyczących 
skuteczności i bezpieczeństwa stosowania szczepień, wraz ze streszczeniami tych 
publikacji, głównymi wnioskami z nich oraz bezpośrednimi odnośnikami do 
elektronicznych wersji artykułów. W Polsce przejawem zmagań większości śro-
dowisk medycznych z przedstawicielami ruchu antyszczepionkowego była na-
tomiast, mająca miejsce w 2018 roku, parlamentarna debata nad obywatelskim 
projektem ustawy znoszącej obowiązek szczepień ochronnych.

W wydawanym przez Światową Organizację Zdrowia biuletynie napisano, że 
zasięg korzyści, jakie przyniosło ludzkości stosowanie szczepień ochronnych, po-
równywalny jest jedynie z korzyściami z upowszechnienia dostępu do czystej wody 
(Andre et al., 2008). Wśród efektów związanych z powszechnym stosowaniem 
szczepionek wymienia się tam między innymi eliminację chorób, które niegdyś 
stanowiły poważne zagrożenie zdrowia i życia ludzi, ograniczenie śmiertelności 
ludzi i występowania pochorobowych powikłań, ochronę osób, które z jakichś 
przyczyn nie mogą być zaszczepione, oszczędności finansowe związane z redukcją 
kosztów leczenia, zmniejszanie ryzyka antybiotykooporności szczepów bakteryj-
nych czy wydłużenie się oczekiwanej długości życia. Oprócz wymienionych me-
dycznych skutków szczepień ochronnych autorzy tekstu w biuletynie WHO wspo-
minają również o efektach społecznych, takich jak zwiększenie bezpieczeństwa 
podróżowania w dobie globalnego transportu, redukcja ryzyka wykorzystania 
drobnoustrojów w atakach bioterrorystycznych, zwiększanie poziomu równości 
społecznej (między innymi ze względu na niewielkie koszty szczepień w porów-
naniu z kosztami leczenia) czy wzmocnienie pozycji kobiet (w sytuacji zmniej-
szonej śmiertelności dzieci redukcji ulega również zasięg „ilościowej” strategii 
reprodukcyjnej, skutkującej na przykład niepodejmowaniem przez kobiety pracy 
zarobkowej). Przewodnicząca Brazylijskiego Towarzystwa ds. Szczepień (Brazilian 
Immunization Society; SBIm) Izabella Ballalai wskazuje natomiast, że głównie za 
sprawą redukcji liczby przypadków śmiertelnych z powodu chorób, na które ist-
nieją szczepionki, oczekiwana długość życia w Brazylii w latach 1940–1998 zwięk-
szyła się o około 30 lat (Ballalai, 2017). Jak zaznacza jednak Stanley Plotkin (2014), 
ponaddwustuletnia historia szczepień jest zapisem stopniowego procesu poprawy 

1 „Put simply: Vaccines are safe. Vaccines are effective. Vaccines save lives. Our organiza-
tions welcome the opportunity to meet with you to share the robust, extensive scientific evidence 
supporting vaccine safety and effectiveness” (Group vaccine safety letter, 2017).
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ludzkiego zdrowia i wydłużenia życia, co nie oznacza wcale, że jest to historia 
zakończona, w której nic już nie zostało do odkrycia i ulepszenia.

Za założycielską dla współczesnego szczepionkowego sceptycyzmu uważa się, 
zdyskredytowaną w świetle późniejszych ustaleń, publikację Andrew J. Wakefiel-
da i współpracowników (1998), w której mówi się o powiązaniu pomiędzy sto-
sowaniem szczepionki skojarzonej przeciwko odrze, śwince i różyczce (measles, 
mumps, and rubella – MMR) a występowaniem zaburzeń autystycznych. Choć 
niedługi czas po ukazaniu się wymienionego artykułu pojawiły się liczne do-
niesienia przeczące istnieniu wskazywanej zależności (zob. na przykład przegląd 
publikacji wymienianych w: Sathyanarayana Rao, Andrade, 2011), tezy głoszone 
przez Wakefielda i współpracowników znalazły grono popleczników, w których 
opinii urasta on do rangi męczennika za sprawę bezpieczeństwa publicznego, 
człowieka pognębionego przez zakrojony na szeroką skalę spisek środowisk me-
dycznych i farmaceutycznych. Niezależnie jednak od tego, jak wiele przemawia za 
skutecznością szczepionek i brakiem związku pomiędzy ich stosowaniem a wystę-
powaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, zjawisko wątpienia w skuteczność lub 
bezpieczeństwo procedur szczepiennych jest faktem. Ze wstępnych danych Naro-
dowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-
-PZH) wynika, że w 2017 roku poziom wyszczepialności przeciwko odrze spadł 
w Polsce poniżej progu 95%, uznawanego za poziom, przy którym w zbiorowości 
chronione są nie tylko osoby zaszczepione, lecz także te niemogące z jakichś przy-
czyn przyjąć szczepionki. Co jednak alarmujące, poziom wyszczepień w Polsce 
jest i tak bardzo wysoki na tle danych z innych państw europejskich; zapewne 
właśnie spadek wyszczepialności był jedną z przyczyn tego, że w 2017 roku w Eu-
ropie na odrę zachorowało ponad 20 tysięcy ludzi (Solecka, 2018). 

Choć wiedza na temat szczepionek i zasad ich działania jest wiedzą eksperc-
ką, zakres jej rzeczywistego wpływu na świadomość społeczną wyraźnie uza-
leżniony jest od sposobów działania osób niebędących ekspertami w dziedzinie 
medycyny. Z psychologicznego punktu widzenia interesujące wydają się w tym 
kontekście motywacje i światopogląd osób mających przychylny bądź sceptycz-
ny stosunek do szczepień. Ponieważ zarówno same procedury szczepienne, jak 
i współczesne metody oceny ich konsekwencji i skuteczności mają swoje podsta-
wy w nauce, wydaje się prawdopodobne, że sposób odnoszenia się do szczepień 
ochronnych będzie wykazywał dodatnie powiązania z aspektami scjentoteizmu. 
W dotychczasowych badaniach i koncepcjach dotyczących postaw antyszcze-
pionkowych brano pod uwagę szczególnie takie uwarunkowania, jak skłonność 
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do myślenia spiskowego czy poszukiwania zależności przyczynowo-skutkowych 
pomiędzy niepowiązanymi z sobą zjawiskami (zob. np. Douglas, Sutton, Cichoc-
ka, 2017; Grzesiak-Feldman, 2016; Jolley, Douglas, 2014). Potrzebne wydaje się 
jednak również uważniejsze przyjrzenie się temu, czym dla osób o różnych spo-
sobach ustosunkowywania się do szczepień jest zdrowie oraz jak osoby te widzą 
rzeczywiste możliwości wpływania człowieka na zdrowie zarówno przez samego 
siebie, jak i przez innych ludzi czy czynniki losowe.

Badanie 13
Zagadnienie związku różnych sposobów ustosunkowywania się człowieka 

do kwestii zdrowia i możliwości wpływania na nie ze stosunkiem tej osoby do 
stosowania szczepień ochronnych stały się podstawą badań zaprojektowanych 
wspólnie z Olgą Pabian (2019) i przeprowadzonych przez tę badaczkę w ramach 
przygotowywanej przez nią rozprawy dyplomowej. Aspekty scjentystycznego 
światopoglądu zbadano za pomocą Kwestionariusza opinii o nauce. W celu po-
miaru opinii na temat szczepień posłużono się natomiast zaprojektowaną przez 
Olgę Pabian skalą składającą się z pięciu stwierdzeń dotyczących skuteczno-
ści szczepionek; do tych stwierdzeń badani odnosili się poprzez wybór jednej 
z trzech odpowiedzi ułożonych na skali, gdzie 0 oznaczało nie, 1 – może, a 2 –  
tak. Przykładowe pozycje narzędzia brzmiały: „Wierzę, że lekarz jest w stanie 
rzetelnie ocenić ryzyko szczepienia w odniesieniu do stanu zdrowia mojego i/lub 
dziecka”, „Uważam, że dzięki szczepionkom jesteśmy chronieni przed poważ-
nymi chorobami, takimi jak polio, odra itp.”, „Jestem przekonany/przekonana, 
że szczepienia stanowią jedną z najskuteczniejszych metod ochrony przed cho-
robami”. Im wyższy wynik uzyskany przez osobę wypełniającą narzędzie, tym 
bardziej przychylne były jej opinie na temat procedur szczepiennych2. Rzetelność 
skali określana wskaźnikiem α Cronbacha wyniosła 0,94, a współczynniki kore-
lacji item – skala mieściły się w przedziale od 0,75 do 0,89.

2 Olga Pabian opracowała ponadto dwie skale do badania poziomu przekonań antyszcze-
pionkowych zarówno w wersji odnoszącej się do niepożądanych odczynów poszczepiennych 
i innych niebezpieczeństw wiązanych ze stosowaniem szczepionek (sześć pozycji, α Cronbacha = 
0,96), jak i wersji odnoszącej się do spisku medyczno-farmaceutycznego (cztery pozycje, α Cron-
bacha = 0,89). Im wyższe wyniki uzyskiwali badani w wymienionych skalach, tym wyraźniejsze 
były ich przekonania antyszczepionkowe. W niniejszym rozdziale skupiono się jednak wyłącznie 
na prezentacji wyników odnoszących się do poziomu natężenia pozytywnych przekonań na te-
mat procedur szczepiennych.
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Wyobrażenia na temat zdrowia zdiagnozowano przy użyciu Kwestionariusza 
opinii o zdrowiu (Górnik-Durose, Jach, Pasztak-Opiłka, Sikora, 2020; Górnik-Du-
rose, Jach, Sikora, Wojtyna, 2013), będącego narzędziem osadzonym w kontekście 
teoretycznym koncepcji mentalności prawego kciuka (Jach, Sikora, 2010; Sikora, 
Górnik-Durose, 2013; Górnik-Durose, Jach, Pasztak-Opiłka, Sikora, 2020). Kwestio-
nariusz ten zawiera cztery skale składające się łącznie z dwudziestu jeden pozycji, 
do których badani ustosunkowują się, wybierając jedną z pięciu opcji ułożonych od 
1 – zdecydowanie się nie zgadzam do 6 – zdecydowanie się zgadzam. Im wyższy wy-
nik uzyskany w danej skali, w tym większym stopniu wyobrażenia osoby badanej 
na temat zdrowia zgadzają się z odpowiadającą tej skali wizją zdrowia. Pierwsza ze 
skal – zdrowie instrumentalne – odnosi się do spostrzegania zdrowia jako warun-
ku brzegowego innych aktywności oraz możliwości wykorzystywania zdrowia jako 
zasobu podczas konfrontowania się z różnorodnymi sytuacjami życia codziennego3. 
Skala druga – zdrowie hedonistyczne – wiąże się ze spostrzeganiem zdrowia jako 
warunku koniecznego doświadczania przyjemności oraz wolności od przykrych do-
znań4. Kolejna ze skal – zdrowie szczęściodajne – powiązana jest ze stopniem utoż-
samiania przez człowieka zdrowia z pojęciem szczęścia i pełnią życiowego zadowo-
lenia5. Ostatnia skala – zdrowie kontrolowalne – odnosi się natomiast do poziomu 
przekonania o tym, że zdrowie daje się z jednej strony opisywać za pomocą szeregu 
parametrów wyrażalnych za pomocą liczb, z drugiej zaś może być kontrolowane6. 
Wskaźniki α Cronbacha poszczególnych skal narzędzia w dotychczas raportowa-
nych przez autorów procedurach mieściły się w przedziale od 0,65 do 0,82.

Do badania sposobów lokowania kontroli nad zdrowiem posłużono się  
Wielowymiarową skalą umiejscowienia kontroli zdrowia (The Mental  Health   
Locus of Control (MHLC)  Scale; wersja A) autorstwa Kennetha A. Wallsto-
na, Barbary S. Wallston i Roberta DeVellisa w polskiej adaptacji Zygfryda  
Juczyńskiego (2001). Narzędzie to składa się z osiemnastu pozycji wchodzących 
w zakres trzech skal: kontrola wewnętrzna7 (α  =  0,74), przypadek8 (α  =  0,69) 

3 Przykładowa pozycja: „Dzięki zdrowiu można więcej zarabiać”.
4 Przykładowa pozycja: „Milej przebywać w towarzystwie osób zdrowych niż chorych”.
5 Przykładowa pozycja: „Jeżeli mamy zdrowie, mamy wszystko”.
6 Przykładowa pozycja: „Ludzie, którzy się nie badają, a później zaczynają chorować, właś- 

ciwie sami są sobie winni”.
7 Przykładowa pozycja: „Kiedy choruję, to od mojego zachowania zależy, jak szybko wy-

zdrowieję”.
8 Przykładowa pozycja: „Jeżeli mam zachorować, to zachoruję niezależnie od tego, co zrobię”.
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i (znaczący) inni9 (α = 0,54). Badani ustosunkowują się do pozycji skal, wybie-
rając odpowiedzi od 1 – zdecydowanie się nie zgadzam do 6 – zdecydowanie się 
zgadzam. Im więcej punktów w danej skali uzyskuje osoba wypełniająca narzę-
dzie, tym większe znaczenie w kwestiach zdrowotnych przypisuje czynnikom 
powiązanym z daną skalą10.

W badaniu postanowiono uwzględnić dodatkowo – pojawiające się często 
w doniesieniach na temat stosunku do procedur szczepiennych – aspekty zwią-
zane z myśleniem spiskowym. Do ich pomiaru wykorzystano Skalę mentalności 
spiskowej (Bruder, Haffke, Neave, Nouripanah, Imhoff, 2013) w polskim tłuma-
czeniu Katarzyny Stasiuk i Moniki Grzesiak-Feldman (Grzesiak-Feldman, 2016). 
Narzędzie to składa się z pięciu stwierdzeń11, do których badani ustosunkowy-
wali się, wybierając jedną z pięciu opcji ułożonych na skali od 1 – zdecydowanie 
się nie zgadzam do 5 – zdecydowanie się zgadzam. Im wyższa była suma punk-
tów uzyskanych przez daną osobę we wszystkich pozycjach kwestionariusza, 
tym wyższy poziom nasycenia jej mentalności kontekstami spiskowymi. Rze-
telność skali w opisanej procedurze można uznać za bardzo satysfakcjonującą 
(α Cronbacha = 0,88; współczynniki korelacji item – skala między 0,58 a 0,84).

Uczestników badania rekrutowano drogą internetową, między innymi za po-
średnictwem forów i portali społecznościowych zrzeszających osoby sceptycznie 
odnoszące się do szczepień i obowiązku poddawania tej procedurze dzieci bez 
względu na opinię rodziców w tej kwestii. W procedurze wzięło udział 396 osób, 
w tym 261 kobiet i 135 mężczyzn. Średnia wieku w badanej próbie wyniosła 
35,61 lat, przy odchyleniu standardowym równym 12,28 roku. Najmłodsza z ba-
danych osób miała 18, najstarsza 75 lat. Wykształcenie podstawowe zadeklaro-
wało 5 badanych, zawodowe – 4, średnie – 108, a wyższe 279 respondentów.

W celu zbadania powiązań pomiędzy scjentoteizmem a pozostałymi bada-
nymi zmiennymi przeprowadzono analizę korelacji, której rezultaty zostały za-
prezentowane w tabeli 20.

Tak jak przewidywano, poglądy proszczepionkowe okazały się dodatnio sko-
relowane ze wszystkimi aspektami światopoglądu scjentystycznego oraz z jego

 9 Przykładowa pozycja: „Kiedy tylko poczuję się źle, konsultuję się z lekarzem”.
10 W bieżącym badaniu rzetelność skal okazała się wyższa niż w procedurze wskazanej przez 

autora polskiej adaptacji. Współczynnik α Cronbacha dla kontroli wewnętrznej wyniósł 0,81, dla 
znaczących innych – 0,77, a dla przypadku – 0,75.

11 Przykładowa pozycja: „Uważam, że zdarzenia, które pozornie nie mają z sobą związku, 
często są efektem potajemnych działań”.
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wskaźnikiem ogólnym. Wskazuje to, że im wyższym poziomem uznania badane 
osoby darzyły elementy systemu naukowego, tym bardziej były skłonne uznawać 
stosowanie szczepień ochronnych za skuteczny i bezpieczny sposób ograniczania 
ryzyka występowania chorób. Poglądy proszczepionkowe korelowały dodatnio 
również z poziomem uznawania roli znaczących innych w przypadku kontroli 
nad zdrowiem oraz ujemnie ze znaczeniem przypisywanym kontroli wewnętrz-
nej, co wskazuje, że zwolennikami procedur szczepiennych byli w większym 
stopniu ci z badanych, którzy w sprawach zdrowotnych nie byli skłonni w pełni 
ufać sobie i własnym możliwościom, ale pokładali wiarę w kompetencje osób 
znajdujących się w ich otoczeniu oraz w czynniki wymykające się systematycz-
nemu monitorowaniu. W badanej grupie natężenie poglądów proszczepionko-
wych wzrastało również wraz ze spadkiem poziomu wskaźników związanych 
z mentalnością spiskową.

Korelacje ogólnego poziomu scjentoteizmu z aspektami odnoszącymi się do 
umiejscowienia kontroli nad zdrowiem oraz poglądów proszczepionkowych były 
bardzo zbliżone. O ile jednak poglądy proszczepionkowe były powiązane ujem-
nie ze szczęściodajnym sposobem rozumienia zdrowia, związek tych poglądów 
ze scjentystycznym ukierunkowaniem światopoglądu przyjmował postać jedynie 
tendencji statystycznej. Scjentoteizm wiązał się natomiast dodatnio z ujmowa-
niem zdrowia w kategoriach instrumentalnych (również we wszystkich swoich 
aspektach szczegółowych z wyjątkiem spostrzegania nauki jako źródła nadziei) 
oraz kontrolowalnych (także na poziomie wszystkich aspektów szczegółowych). 
Sugeruje to, że osoby szczególnie entuzjastycznie odnoszące się do nauki,  
naukowców i naukowych odkryć były skłonne jednocześnie spostrzegać zdrowie 
w bardziej narzędziowych kategoriach oraz wierzyć w to, że podlega ono proce-
durom pomiarowo-kontrolnym. Szczególnie ten drugi wynik wydaje się zrozu-
miały, gdyż pomiar i kontrola zdrowia we współczesnej rzeczywistości możliwe 
są głównie za sprawą urządzeń, których konstrukcja i zasady działania opierają 
się na naukowych odkryciach z zakresu fizjologii oraz technologicznych wdro-
żeniach wiedzy naukowej. Z wyraźnym ukierunkowaniem scjentystycznym 
światopoglądu może wiązać się również szczególnie silna wiara w to, że dzięki  
nauce możliwe jest kontrolowanie parametrów zdrowotnych, a nawet ich dowolna  
modyfikacja dostosowana do aktualnych potrzeb. Warto zaznaczyć, że w ba-
daniach wysokiemu poziomowi scjentoteizmu towarzyszył obniżony poziom 
wiary we własne możliwości utrzymania kontroli nad zdrowiem oraz silniej-
sze przekonanie o wpływie na zdrowie czynników związanych ze znaczącymi 



138 Konsekwencje światopoglądu scjentystycznego

innymi. Może to oznaczać, że osoby wykazujące się silną wiarą w możliwości 
nauki nie zakładają jednocześnie, że same są w stanie w wystarczającym stop-
niu zrozumieć wszystkie opisywane przez nią mechanizmy i zależności. Nieco 
zastanawiająca wydaje się w tym przypadku pozytywna korelacja pomiędzy po-
ziomem ogólnym scjentoteizmu a przypisywaniem znaczenia przypadkowi. Ze 
światopoglądem zakładającym, że nie ma zjawisk, których nie dałoby się opisać 
i wyjaśnić w kategoriach naukowych, nie współgra bowiem spostrzeganie zdro-
wia i kondycji organizmu jako zależnych od czynników niepoddających się kon-
troli czy nawet konceptualizacji12. Powiązanie to uznać można jednak za rodzaj 
wentyla bezpieczeństwa w sytuacjach, w których zaufanie do wiedzy i kompe-
tencji ekspertów od zdrowia mogłoby konfrontować się z widocznym brakiem 
ich skuteczności. Warto zauważyć w tym miejscu, że uznawanie znaczenia czyn-
ników przypadkowych było skorelowane dodatnio również z postawami pro- 
szczepionkowymi, co sugeruje, że osoby sceptycznie odnoszące się do szczepień 
mają tendencję do częstszego przypisywania odpowiedzialności za ewentualny 
brak sukcesów medycznych konkretnym czynnikom ludzkim lub instytucjonal-
nym. Może to stanowić jedną z przyczyn obniżonego poziomu uznania tych 
osób dla  kompetencji eksperckich i formułowania względem ekspertów oskar-
żeń o niekompetencję bądź celowe szkodliwe działania.

W celu uzupełnienia przedstawionych rozważań – a także po to, by spraw-
dzić, czy scjentystyczne ukierunkowanie światopoglądu może być uznawane za 
predyktor pozytywnych przekonań na temat szczepień – przeprowadzono ana-
lizę regresji. Wartość R2 modelu uwzględniającego ogólny poziom scjentoteizmu 
za predyktor poglądów proszczepionkowych (β = 0,63; p < 0,001) wyniosła 0,40  
(F(1, 394)  =  264,30; p < 0,001), co wskazuje, że zmienna ta ma wysoką wartość  
predykcyjną. Aby dowiedzieć się, czy sposób ustosunkowywania się do elemen-
tów systemu naukowego wnosi do przewidywania poglądów na temat szczepień 
jakość, której nie da się zredukować do innych uwzględnionych zmiennych, wyko-
nana została hierarchiczna analiza regresji. W jej pierwszym kroku wprowadzono 
jako predyktor myślenie spiskowe, w kroku drugim – przekonania o umiejscowie-
niu kontroli nad zdrowiem, w kroku trzecim – współczesne sposoby spostrzegania 
zdrowia, a dopiero w czwartym kroku – ogólny poziom scjentoteizmu. Informacje 
na temat rezultatów wskazanej procedury zawarto w tabeli 21.

12 Wbrew pozorom, kategoria przypadku nie jest całkowicie niezgodna z naukowym obrazem 
świata. Szerzej o naukowych interpretacjach pojęcia przypadku przeczytać można w: Heller, 2012.
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Tabela 21
Poglądy proszczepionkowe a myślenie spiskowe, umiejscowienie kontroli nad zdrowiem, przekona-
nia na temat zdrowia i światopogląd scjentystyczny – regresja hierarchiczna

Kroki F (df )
Skorygowane 

 R2 Predyktory (wartości β) ΔR2

1 256,16 
(1, 394)***

0,39 myślenie spiskowe −0,63*** –

2 103,79  
(4, 391)***

0,51 myślenie spiskowe −0,43*** 0,12***

umiejscowienie 
kontroli nad 
zdrowiem

kontrola wewnętrzna
znaczący inni 
przypadek

−0,15***
0,34***
0,01 n.i.

3 55,39
(8, 387)***

0,52 myślenie spiskowe −0,40*** 0,02**

umiejscowienie 
kontroli nad 
zdrowiem

zdrowie

kontrola wewnętrzna
znaczący inni 
przypadek 

instrumentalne
hedonistyczne
szczęściodajne
kontrolowalne

−0,14***
0,32***
0,03 n.i.

0,05 n.i.
0,01 n.i.

−0,18***
0,04 n.i.

4 68,52 
(9, 386)***

0,61 myślenie spiskowe −0,26*** 0,08***

umiejscowienie 
kontroli nad 
zdrowiem

zdrowie

kontrola wewnętrzna
znaczący inni 
przypadek 

instrumentalne
hedonistyczne
szczęściodajne
kontrolowalne 

−0,14***
0,21***
0,02 n.i.

0,01 n.i.
0,02 n.i.
0,15***

−0,02 n.i.

scjentoteizm – wynik ogólny 0,36***

Adnotacja. Aspekty scjentoteizmu badano Kwestionariuszem opinii o nauce (Aneks 2). Do pomiaru opinii 
na temat szczepień posłużono się skalą zaprojektowaną przez Olgę Pabian (2019). Do pomiaru aspektów 
związanych z  myśleniem spiskowym wykorzystano Skalę mentalności spiskowej (Bruder, Haffke, Neave, 
Nouripanah, Imhoff, 2013) w polskim tłumaczeniu Katarzyny Stasiuk i Moniki Grzesiak-Feldman (Grze-
siak-Feldman, 2016). Przekonania na temat zdrowia zdiagnozowano przy użyciu Kwestionariusza opinii 
o  zdrowiu (Górnik-Durose, Jach, Sikora, Wojtyna, 2013). Do badania umiejscowienia kontroli nad zdro-
wiem posłużono się Wielowymiarową skalą umiejscowienia kontroli zdrowia (The Mental Health Locus of 
Control (MHLC) Scale; wersja A) autorstwa Kennetha A. Wallstona, Barbary S. Wallston i Roberta DeVellisa 
w polskiej adaptacji Zygfryda Juczyńskiego (2001). 

** p < 0,01; *** p < 0,001.

Hierarchiczna analiza regresji wykazała, że zmienne wprowadzane w każ-
dym kroku w istotny sposób przyczyniały się do wzrostu wyjaśnianego od-
setka wariancji pozytywnych przekonań na temat szczepień. Zakres wariancji 
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wyjaśnianej wyłącznie za pomocą poziomu myślenia spiskowego (krok 1) był 
porównywalny z tym, który odnotowano wcześniej w odniesieniu wyłącznie 
do poziomu ogólnego światopoglądu scjentystycznego. O ile jednak scjento- 
teizm stanowił wówczas predyktor dodatni, myślenie spiskowe było predyktorem 
ujemnym. Dodanie do modelu najpierw przekonań na temat umiejscowienia 
kontroli nad zdrowiem (krok 2), a następnie współczesnych poglądów na temat 
zdrowia (krok 3) doprowadziło do wzrostu wartości skorygowanego R2 do 0,52. 
Pomimo to po wprowadzeniu w kolejnym kroku (krok 4) predyktora w postaci 
ogólnego poziomu scjentoteizmu poziom wyjaśnianej wariancji uległ istotnemu 
podwyższeniu. Świadczy to o istotnym znaczeniu światopoglądu scjentystyczne-
go jako zmiennej umożliwiającej przewidywanie stosunku do szczepień, której 
wartość utrzymuje się nawet wtedy, gdy rozpatrywany jest model uwzględniają-
cy także wiele innych wskaźników psychologicznych odnoszących się do aspek-
tów związanych ze zdrowiem i z myśleniem spiskowym.

Praktyczne znaczenie końcowego modelu regresyjnego – wyjaśniającego aż 
61% wariancji wyników dotyczących poziomu poglądów proszczepionkowych – 
polega na dostarczeniu drogowskazów pozwalających na udzielenie odpowiedzi 
na pytanie o to, kim są ludzie ufający procedurom szczepiennym. Istotnymi 
dodatnimi predyktorami poglądów popierających szczepienia były w tym przy-
padku poziom ogólny scjentoteizmu i znaczenie przypisywane w kontroli nad 
zdrowiem znaczącym innym, do predyktorów ujemnych zaś zaliczały się my-
ślenie spiskowe, szczęściodajna wizja zdrowia i wewnętrzne ulokowanie kon-
troli nad nim. Wskazuje to, że większego poparcia konieczności szczepień na-
leżałoby oczekiwać od ludzi, którzy z jednej strony darzą wysokim poziomem 
uznania elementy systemu naukowego oraz są przekonani o tym, że ich stan 
zdrowia zależy do pewnego stopnia od aktywności, wiedzy i zaleceń innych 
osób (na przykład lekarzy), z drugiej natomiast wykazują słabą wiarę w istnie-
nie oddziałującej na świat sieci niejawnych działań i układów, są mniej przeko-
nani o osobistym wpływie na swoje zdrowie i osobistej odpowiedzialności za 
jego stan oraz w niewielkim stopniu utożsamiają zdrowie ze stanem szczęścia 
i pełnego zadowolenia. Warto zwrócić uwagę, że jeśli uznamy niski poziom 
wyników dotyczących poglądów proszczepionkowych za wskaźnik szczepion-
kowego sceptycyzmu, wówczas wymienione predyktory będziemy mogli wy-
korzystać również do przewidywania poglądów antyszczepionkowych, a co 
za tym idzie – do skonstruowania swego rodzaju „portretu psychologicznego” 
antyszczepionkowca.
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Praktyczną wartością przedstawionych rezultatów badań jest uwzględnie-
nie innych niż czysto poznawcze lub intelektualne aspektów mogących wiązać 
się z takimi czy innymi poglądami na temat szczepionek. Co prawda jako je-
den  z ważnych predyktorów w modelu końcowym pojawiło się myślenie spi-
skowe (jego powiązania ze szczepionkowym sceptycyzmem ujawniono rów-
nież w innych badaniach; zob. np. Lewandowsky, Gignac, Oberauer, 2013; 
McKee, Diethelm, 2010), pozostałe zawarte w modelu zmienne odnosiły się jed-
nak bądź  do  praktyki utrzymywania zdrowia, bądź do wyobrażeń na jego te-
mat, bądź też do kwestii szacunku i zaufania do elementów systemu naukowego, 
w którego obrębie pojawiają się wszak informacje o skuteczności procedur me-
dycznych (w tym szczepionek). O ile na przykład unikanie przez konkretną osobę 
szczepień spostrzegane jest jako działanie zagrażające jej zdrowiu własnemu oraz 
zdrowiu innych osób, w przeprowadzonej procedurze predyktorem szczepionko-
wego sceptycyzmu było podwyższone przekonanie o tym, że pomiędzy zdrowiem 
a szczęściem postawić można znak równości. Sugerowałoby to, że – nieco para-
doksalnie – dla antyszczepionkowców zdrowie przedstawia relatywnie większą 
wartość niż dla  ludzi o pozytywnych przekonaniach na temat szczepień, a uni-
kanie szczepień może stanowić – w opinii ich przeciwników – wręcz rodzaj dzia-
łania w trosce o zdrowie. Jak natomiast wskazują kierunki predykcji dotyczące 
związanych ze zdrowiem przekonań człowieka o roli własnej i znaczących innych 
w kształtowaniu zdrowia, wśród antyszczepionkowców często występować może 
pogląd, że zbiorowa troska o powszechne zdrowie jest iluzją, bo każdy człowiek 
jest kowalem własnego losu i nie powinien liczyć w tym zakresie na pomoc in-
nych – czy to z przyczyn kompetencyjnych, czy też motywacyjnych.

Z punktu widzenia zawartych w tej książce rozważań najważniejsze są jed-
nak związki przekonań na temat szczepień ze scjentystycznym ukierunkowa-
niem światopoglądu. Zarówno na poziomie korelacyjnym, jak i w analizie re-
gresji okazały się one dosyć wyraźne, co skłania do postawienia tezy, że sposób 
ustosunkowywania się do szczepień wykazuje powiązanie z ogólnym sposobem 
odnoszenia się do aspektów związanych z systemem naukowym – jego funda-
mentami, kompetencjami naukowców i możliwościami rzeczywistego wpływu 
nauki na rzeczywistość. Jeśli – zgodnie z wynikami przedstawianego badania – 
uznać, że do szczepień przychylniej ustosunkowują się osoby zasadniczo bar-
dziej entuzjastycznie nastawione do elementów systemu naukowego, to warto 
zastanowić się nad praktycznym znaczeniem wizerunku nauki jako czynnika 
mogącego mieć rzeczywisty wpływ na ludzkie zachowania – także te niosące 
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z sobą dalekosiężne konsekwencje (jak właśnie stosowanie szczepionek lub po-
wstrzymywanie się od tego). Z jednej strony oznacza to na przykład przemyślane 
strategie docierania z wiedzą naukową do szerokich grup społecznych, z drugiej 
zaś ograniczenie możliwości publicznego zaprzeczania znaczeniu wiedzy nauko-
wej z pozycji ideologicznych (zob. np. Rutjens et al., 2018), jak i motywowanych 
religijnie (zob. np. Dawkins, 2010; Pabjan, 2016) czy osadzonych w postmoder-
nistycznych postulatach relatywności prawdy, płynności interpretacji i uwikła-
nia badaczy w interesy ekonomiczne lub polityczne (zob. np. Dawkins, 2014; 
Kuntz, 2012; Sokal, 2006; Życiński, 2015). Relatywizacja osiągnięć naukowych 
na wyższym poziomie ogólności może pełnić wiele funkcji: od „kawiarnianego” 
budowania wizerunku osoby nieulegającej trendom po tworzenie wokół siebie 
aury akademickiego outsidera czy zdobywanie poparcia wyborczego. Na pozio-
mie konkretnym oznacza jednak rzeczywiste przypadki rezygnowania z terapii 
medycznych, unikania szczepień czy zaprzeczania wpływowi wdychania spa-
lin na zdrowie człowieka. W dobie fake newsów i „postprawdy” (Higgins, 2016;  
Makri,  2017; Shermer, 2018) warto zastanowić się nad rzeczywistymi konse-
kwencjami przyzwolenia na głoszenie antynaukowych poglądów, które niosą 
śmierć i cierpienie. Choć definicja scjentoteizmu zakłada pewien stopień jego 
ideologicznego uwikłania, w kontekście uzyskanych wyników badania można 
spostrzegać ów światopogląd jako swego rodzaju „szczepionkę na antyszcze-
pionkę” i zakładać niższe prawdopodobieństwo unikania szczepień ochronnych 
przez osoby darzące naukę wysokim poziomem uznania, bez względu na jego 
rzeczywiste podstawy.



Rozdział 6
Scjentoteizm a stosunek 
do postulatów bioetycznych

„Nie da się przyrządzić omletu bez rozbicia kilku jaj”, mówi francuskie 
przysłowie sugerujące, że w niektórych sytuacjach osiągnięcie zamierzonego 
celu wymaga poświęcenia czegoś, co samo w sobie traktowane jest jako cenne 
i warte ochrony. Choć nauka może być traktowana jako źródło nadziei czy na-
rzędzie praktycznego wpływu, niekiedy pojawiają się obawy, że rozwój nauki 
i jej koncentracja na wartościach związanych z przyrostem wiedzy mogą nieść 
z sobą tragiczne skutki. Przykładowo, otwarciu szwajcarskiego Wielkiego Zde- 
rzacza Hadronów towarzyszyły niepokoje, że wyzwolone w nim zjawiska dopro-
wadzą do powstania czarnej dziury, która wchłonie Ziemię i tym samym  do-
prowadzi do unicestwienia ludzkości. Bez względu na kwestię zasadności tego 
rodzaju obaw można przypuszczać, że przez podzielających je ludzi naukowcy 
mogli być spostrzegani jako zaślepieni, pozbawieni zdrowego rozsądku szaleńcy. 
Wiele niepokojów związanych z rozwojem nauki wiąże się również z biologią. 
Prekursorska dla gatunku science fiction opublikowana przed przeszło 200 laty 
powieść Mary Shelley zatytułowana Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz 
jest z jednej strony opowieścią o możliwości de facto biotechnologicznego prze-
łamywania dzięki nauce barier uważanych dotąd za nieprzekraczalne, z dru-
giej zaś wyrazem lęków człowieka towarzyszących konsekwencjom tego rodzaju 
działań.

Nie trzeba sięgać po literaturę piękną, aby zauważyć sytuacje, w których 
przyrost wiedzy naukowej z zakresu biologii wchodził w konflikt z innymi 
wartościami, takimi choćby jak ludzkie życie, zdrowie czy godność. Jak poda-
je Celsus w swoim dziele De Medicina, w starożytnej Aleksandrii poznawanie 
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funkcjonowania ludzkiego organizmu i pracy narządów wewnętrznych mogło 
odbywać się poprzez dokonywanie operacji chirurgicznych na żywych więź-
niach. Edward Jenner, pracujący na przełomie XVIII i XIX wieku pionier badań 
nad szczepieniami ochronnymi, swoje badania nad nabywaniem odporności na 
ospę prawdziwą w wyniku wcześniejszego przejścia ospy bydlęcej (krowianki) 
prowadził między innymi na dzieciach (zob. Jenner, 1798–1800). Opisany przez 
niego w tekście z 1798 roku „Przypadek XVII” to „zdrowy, około ośmioletni 
chłopiec”, którego w dniu 14 maja 1796 roku zarażono krowianką, dokonawszy 
uprzednio dwóch powierzchownych nacięć skóry na ramieniu. Po ustąpieniu 
typowych dla tej choroby objawów i powrocie do zdrowia, 1 lipca 1796 roku 
dziecko zostało zainfekowane materią pobraną od nosiciela ospy prawdziwej. 
U chłopca nie rozwinęła się wymieniona choroba, podobnie zresztą jak na ko-
lejnym etapie procedury, mającym miejsce jakiś czas później. Podobne badania 
prowadzone były przez Jennera również na innych osobach, w tym dzieciach. 
Z dzisiejszej perspektywy jego prace spostrzegane są w kategoriach przełomu 
medycznego, choć jednocześnie z punktu widzenia obowiązujących obecnie 
standardów jego działania zapewne uznane zostałyby za budzące etyczne wątp- 
liwości. „Okolicznością łagodzącą” w ocenie procedur stosowanych przez Jen-
nera są niewątpliwie jego liczne wcześniejsze obserwacje, które dowodziły, że 
ludzie zarażający się ospą bydlęcą spontanicznie nabywali odporność na ospę 
prawdziwą; to właśnie one leżały u podstaw procedur podejmowanych przez 
brytyjskiego badacza. Współczesna pozytywna ocena pionierskich badań nad 
szczepieniami dokonywana jest w kontekście dobrze znanej już skuteczności ta-
kich procedur oraz zmian, jakie w profilu zapadalności ludzi na poważne cho-
roby zaszły za sprawą tych procedur na przestrzeni stuleci. 

Należy mieć na uwadze, że postulaty wzbogacania wiedzy, dbania o dobro 
ludzkości oraz gotowości do poddania się badacza osądowi historii mogą sta-
nowić podstawy badań o właściwie dowolnej metodologii1. Żyjący na przeło-
mie XIX i XX wieku oraz pracujący na Uniwersytecie Chicagowskim chemik 
i popularyzator nauki Edwin E. Slosson wyrażał wprost opinie, że w porówna-
niu z możliwością odkrycia nowego naukowego faktu życie jednostki ludzkiej 

1 Z tej perspektywy wydaje się interesujące, w jaki sposób po upływie kilku, kilkunastu lub 
kilkudziesięciu lat będzie oceniany He Jiankui – chiński genetyk. W 2018 roku ogłosił on, że re-
zultatem prac zespołu pod jego kierownictwem były narodziny ludzkich bliźniąt jednojajowych, 
u których na etapie rozwoju prenatalnego wprowadzono modyfikacje genetyczne mające uczynić 
dzieci odpornymi na szkodliwe działanie wirusa HIV (zob. np. Cyranoski, Ledford, 2018).
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nie ma żadnej wartości, a celem nauki jest przyrost wiedzy, nawet kosztem 
narażania życia ludzi (za: Dittrich, 2018).

Najgłośniejszym przykładem prowadzenia na ludziach nieetycznych badań 
z zakresu nauk biologicznych są eksperymenty, jakim poddawani byli więźnio-
wie nazistowskich obozów koncentracyjnych w czasach istnienia III Rzeszy. Bez 
poszanowania zdrowia, życia i godności ludzi na uczestnikach tych procedur 
wykonywano między innymi badania dotyczące regeneracji tkanek, transplan-
tologii, szczepień ochronnych, funkcjonowania organizmu w przypadku zmian 
ciśnienia, wpływu doświadczanego stresu na płodność czy też czynników od-
działujących na proces wychładzania się organizmu (zob. np. Alexander,  1949; 
Berger, 1990). Wyniki zdecydowanej większości z tych badań nie miały dużego 
wpływu na rozwój medycyny, choć niektóre z nich – na przykład te dotyczą-
ce hipotermii – znalazły pewne zastosowania w czasach powojennych2. Robert 
N. Proctor (2000) zarzuca jednak powojennym analizom wartości eksperymen-
tów dokonywanych przez nazistów ideologiczną nieobiektywność, przyczynia-
jącą się do utrwalania postaw utrudniających ocenę rzeczywistego dorobku 
myśli medycznej dochodzącej do głosu w latach trzydziestych i czterdziestych 

2 Jak podaje w swoich publikacjach Proctor (1996, 2000), nazistowskie Niemcy prowadziły 
na szeroką skalę również badania nad przyczynami powstawania nowotworów. W kraju tym 
uzyskano na przykład wyniki potwierdzające wpływ azbestu na zachorowalność na nowotwory 
płuc, a szeroko zakrojone procedury obejmujące między innymi wywiady rodzinne wykazały 
zależność pomiędzy zachorowaniami na nowotwory płuc a paleniem tytoniu. Ideologia służąca 
zachowaniu tak zwanej czystości rasy białej przyczyniała się natomiast nie tylko do rozwijania 
technik eksterminacji czy sterylizacji osób uznawanych za zdegenerowane, lecz także do rozwo-
ju metod upraw roślin nieskażonych pestycydami, hodowli odpornych na choroby i wydajnych 
odmian zwierząt oraz do namysłu nad umożliwieniem powszechnego dostępu do czystej wody 
i czystego powietrza. Rezultaty przeprowadzonych badań przyczyniły się do wprowadzenia w na-
zistowskich Niemczech zakazu palenia tytoniu w szkołach (zakaz dotyczył zarówno uczniów, jak 
i nauczycieli), pociągach i autobusach miejskich, a także zakładach pracy, szpitalach, budynkach 
publicznych i domach wypoczynkowych. W ramach promocji zdrowego trybu życia zachęcano 
ludzi do jedzenia owoców, warzyw i pełnoziarnistego pieczywa oraz zniechęcano do spożywania 
alkoholu i żywności obfitującej w tłuszcz. W podręczniku z 1942 roku wyraźnie zaznaczano, że 
kobiety w ciąży i podczas opieki nad niemowlętami powinny pić soki owocowe oraz stronić od 
palenia tytoniu i spożywania alkoholu (Smith, 2004). Należy jednak pamiętać, że ideologicz-
nym motorem wymienionych kierunków badań i formułowanych zaleceń – jakże nieodległych 
od promowanych współcześnie – nie było zdrowie jednostki per se, ale zdrowie kolektywnego 
organizmu społecznego i systematyczne udoskonalanie ludzkiego gatunku rozumianego w kate-
goriach biologicznych.
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XX wieku na terenie nazistowskich Niemiec i terenów pozostających pod ich 
kontrolą3. Jak głosi jedno z takich przekonań, istnieje wyraźna różnica pomiędzy 
nieetycznymi badaniami prowadzonymi w reżimach totalitarnych a etycznymi, 
humanitarnymi badaniami prowadzonymi w krajach demokratycznych, zwłasz-
cza w  USA. Na poparcie swoich słów Proctor przywołuje prowadzone już po 
II wojnie światowej na Uniwersytecie Vanderbilta badania nad przyswajaniem 
zawartych w żywności substancji przez ciężarne kobiety, którym bez ich zgody 
podawano preparaty zawierające radioaktywne izotopy żelaza w celu pomiaru 
stężenia tych substancji we krwi i w moczu4. Inny – zarazem imponujący i po-
rażający swoją konsekwencją – przykład wątpliwych etycznie badań prowadzo-
nych jeszcze długo po II wojnie światowej to longitudinalne studium nad skut-
kami nieleczonej kiły (prace trwały w latach 1932–1972), kontynuowane nawet 
po opracowaniu skutecznej terapii syfilisu oraz odnotowywaniu przypadków 
śmiertelnych i zjawiska rozprzestrzeniania się choroby (zob. np.  Brandt, 1978; 
Thomas, Quinn, 1991). 

Jeśli ktoś sądził, że budzące etyczne wątpliwości badania odeszły już do la-
musa historii, zapewne pozbył się złudzeń w styczniu 2018 roku, kiedy to ame-
rykański „New York Times” i niemiecki „Bild” ujawniły, że na zlecenie Euro-
pejskiej Grupy Badawczej ds. Środowiska i Zdrowia w Sektorze Transportu 
(EUGT) w 2014 roku w jednym z laboratoriów znajdujących się na terenie stanu 
Nowy Meksyk (USA) przeprowadzano badania wpływu spalin z silników Diesla 
na parametry zdrowotne (Ewing, 2018). W tym celu grupę dziesięciu makaków 
jawajskich zamknięto w pomieszczeniu, do którego wpuszczano spaliny bądź 
z wyposażonego w nowoczesny silnik volkswagena beetle, bądź też z wyposażo-
nego w starszy typ silnika forda F-250. Zwierzętom – aby je uspokoić i utrzymać 
w jednym miejscu  – emitowano filmy animowane. Niedługo potem niemieckie 
gazety („Stuttgarter Zeitung” oraz „Sueddeutsche Zeitung”) doniosły, że podobne 
badania prowadzone były na ludziach przed kilkoma laty w Klinice Uniwersytec-
kiej w Akwizgranie (Müller, 2018). W zastosowanej procedurze uczestnicy mieli 
za zadanie wdychać mieszaninę gazów zawierającą tlenki azotu.

3 Warto wspomnieć, że także profesor Jerzy Vetulani napisał kiedyś na swoim blogu na-
ukowym, że: „metodycznie dobrze pomyślane badania na bliźniętach prowadzone przez doktora 
Josefa Mengele są absolutnie potępiane, a nawet określane jako pseudonaukowe, chociaż meto-
dycznie nie można im nic – jak się wydaje – zarzucić” (Vetulani, 2011).

4 Na temat podobnych badań dotyczących poziomu przyswajania żelaza zawartego w diecie 
przez dzieci w wieku szkolnym zob. Darby et al., 1947.
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Współczesne kontrowersje bioetyczne związane z uprawianiem nauki nie 
sprowadzają się jednak wyłącznie do procedur, w których dochodzi do zadawa-
nia uczestnikom cierpienia, szkodliwego wpływu na ich zdrowie bądź celowej 
dezinformacji na temat celu i przebiegu badania. Inną kontrowersyjną kwestią 
jest możliwość wpływania na organizm ludzki na poziomie genetycznym w celu 
nie tylko eliminacji chorób, lecz także projektowania cech danego człowieka, 
czy też ulepszania jego parametrów (na przykład wydolnościowych czy intelek-
tualnych). W wydanej na początku XXI wieku książce Koniec człowieka Francis 
Fukuyama (2004) zwraca uwagę, że jeśli możliwości modyfikacji genetycznej 
organizmu ludzkiego się pojawią, to ich wcielenia w życie nie powstrzymają za-
pewne żadne deklaracje etyczne ani restrykcje nakładane w celu ograniczania 
stosowania kontrowersyjnych procedur. Jeśli bowiem w jakimś miejscu na ziemi 
możliwe będzie wdrażanie rozwiązań biotechnologicznych dających przewagę 
pewnej grupie ludzi, nieetyczne stanie się już nie tyle stosowanie tych rozwią-
zań, ile ograniczanie dostępu do nich szerszym grupom osób5. Aktualnie moż-
liwość wystąpienia tego rodzaju sytuacji omawiana jest w związku z rozwojem 
technologii CRISPR, pozwalającej na precyzyjną edycję genów (zob. np. Lan- 
phier, Urnov, Haecker, Werner, Smolenski, 2015; Ledford, 2017). Rozwijający się 
od końca ubiegłego stulecia ruch transhumanistyczny postuluje dopuszczanie 
wszelkich modyfikacji mających na celu poprawę funkcjonowania zarówno po-
szczególnych osób, jak i całego gatunku ludzkiego (Bobryk, 2016; Harari, 2018), 
stąd też można podejrzewać, że zwolennicy ruchu z radością przyjęliby możliwość 
wdrożenia daleko idących zastosowań tych czy innych procedur korygujących 
kondycję ludzkości. Możliwość ujawniania się skutków modyfikacji genetycznych 
w innych niż pierwotnie brane pod uwagę obszarach czy dziedziczność właś- 
ciwości modyfikowanych za pomocą metody CRISPR w przypadku komórek 
rozrodczych mogłyby spowodować, że ludzie urodzeni z jej zastosowaniem byli-
by poddawani licznym procedurom diagnostyczno-kontrolnym, co stanowiłoby 
ingerencję w ich wolność osobistą, stanowiącą wszak przedmiot ochrony norm 
bioetycznych (por. Spector, 2015).

5 W kontekście relacji nauki z etyką Jerzy Vetulani napisał: „Pierwszy człowiek zostanie 
(jeżeli już nie został) sklonowany w Japonii lub Korei Południowej, i to być może nie w celu 
stworzenia nowego osobnika, ale materiału do transplantacji organów. Tam taka idea nie bu-
dzi oporów. Nie można przewidzieć, które normy uznawane obecnie za niewzruszone za kilka  
dziesięcioleci będą przedmiotem ironicznych uwag o pradziadkach” (Vetulani, 2011).
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Budzące kontrowersje bioetyczne procedury póki co nie są dostępne zde-
cydowanej większości osób na ziemi. Nie oznacza to jednak, że współcześnie 
żyjący ludzie nie mają określonych przekonań na temat wykorzystywania tych 
procedur. Opinie te powstają wskutek zapoznawania się czy to z rzetelnymi do-
niesieniami naukowymi, czy też z ich spopularyzowanymi, sensacyjnymi wersja-
mi, czy wreszcie z inspirowaną nimi twórczością fabularną (zob. np. May, 2016; 
Prainsack, Cherkas, Spector, 2007; Prainsack, Yael Hashiloni-Dolev, Kasher,  
Prainsack, 2010). Interesujące wydaje się sprawdzenie, w jaki sposób z akcepta-
cją możliwości naruszania standardów bioetycznych w imię postępu naukowego 
i poprawy jakości życia szerokich zbiorowości związany jest poziom nasycenia 
światopoglądu aspektami scjentystycznymi. Kwestia ta została podjęta w zapro-
jektowanym przez autora wspólnie z Agnieszką Buczek (2018) badaniu, które 
badaczka ta przeprowadziła następnie w ramach przygotowywanej rozprawy 
dyplomowej. W procedurze zbadano – oprócz aspektów scjentoteizmu oraz sto-
sunku do norm bioetycznych – również charakteryzujący uczestników poziom 
systematyzacji i empatyzacji, uważanych przez Simona Barona-Cohena (2015) za 
podstawowe, niezależne od siebie, wrodzone mechanizmy odpowiadające z jed-
nej strony za motywację do poszukiwania w otaczającym świecie wyrazistych 
wzorców i zależności, z drugiej zaś za wczuwanie się w położenie innych ludzi 
lub zwierząt, obejmujące zarówno stany pozytywne, jak i negatywne. Zdaniem 
Barona-Cohena, u podstaw obu wymienionych mechanizmów leży specyficzna 
budowa układu nerwowego, obejmująca współpracę wielu struktur mózgu two-
rzących „obwód empatii” oraz analogiczny do niego układ odpowiadający za 
umiejętności systematyzacyjne i powiązane z nimi motywacje.

Pomiędzy ludźmi występują – przyjmujące rozkład zbliżony do rozkładu 
normalnego – różnice w empatyzacji i systematyzacji, rozpięte pomiędzy naj-
niższym „poziomem 0” a bardzo rozwiniętym „poziomem 6”. Wymiar empa-
tyzacji rozciąga się od zupełnego braku empatii i rozumienia świata emocji in-
nych ludzi, przez świadomość stanów emocjonalnych innych bez uwzględniania 
tych stanów w swoich działaniach, typowe funkcjonowanie emocjonalne, aż do 
hiperempatyczności, czyli silnego wczuwania się w emocje innych i przeżywa-
nia ich na równi z własnymi. Wymiar systematyzacji rozciąga się natomiast od 
niedostrzegania żadnych prawidłowości zachodzących zjawisk, przez dostrze-
ganie powierzchownych relacji, rozumienie prostych i coraz bardziej złożonych 
systemów, aż po ogarnianie umysłem działań skomplikowanych układów (sieć 
kolejowa, zaawansowane modele fizyczne, ekonomiczne, meteorologiczne itd.) 
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i czerpanie przyjemności z funkcjonowania w wysoce zorganizowanym, prze-
widywalnym otoczeniu. Biorąc pod uwagę charakterystykę obu przywoływa-
nych zmiennych, można przypuszczać, że scjentoteizm z empatyzacją będzie 
się wiązał w sposób negatywny, kierunek relacji scjentoteizmu z systematyzacją 
zaś będzie dodatni. Wydaje się bowiem prawdopodobne, że postulaty naukowej 
metodologii i systematycznych, kontrolowanych sposobów powiększania wiedzy 
o świecie mogą być szczególnie atrakcyjne dla osób silnie ukierunkowanych 
na poszukiwanie w docierających do nich zbiorach informacji specyficznych 
schematów i powtarzających się prawidłowości, umożliwiających formułowanie 
przewidywań zakładających zależności przyczynowo-skutkowe lub statystyczne. 
W ramach kontekstu naukowego formułowane są też postulaty braku osobi-
stego zaangażowania w obserwacje i analizy oraz traktowania wszystkich ele-
mentów otoczenia (w tym istot żywych) jako możliwych do sprowadzenia do 
roli obiektów badawczych. Postulaty te mogą z jednej strony być atrakcyjne dla 
osób o niższym poziomie biegłości w rozumieniu stanów emocjonalnych innych  
ludzi6, z drugiej wywoływać sprzeciw osób silnie przeżywających sytuacje, 
w których istnieje prawdopodobieństwo skrzywdzenia innych istot żywych7. 
Założono więc, że empatyzacja będzie wiązała się ujemnie z przyzwoleniem na 
wykraczanie poza normy bioetyczne w imię postępu naukowego (silniejsze prze-
żywanie emocji powinno implikować poczucie, że żadnego cierpienia nie moż-
na uzasadniać motywacjami poznawczymi), systematyzacja zaś będzie z tego 
rodzaju przyzwoleniem skorelowana pozytywnie (w związku z poczuciem, że 
„szlifowanie” wiedzy o schematach i zależnościach to wartość nadrzędna).

Badanie 148

W celu weryfikacji przewidywań dotyczących związków scjentoteizmu z wy-
miarami empatyzacji i systematyzacji wykorzystano opracowane przez Barona-
-Cohena narzędzia do badania współczynnika empatyzacji (Baron-Cohen, 2015) 

6 Chodzi zarówno o tych ludzi, dla których emocje po prostu nie istnieją (zerowy poziom em-
patyzacji), jak i tych, dla których są równie nieprzeniknione jak wnętrze czarnej dziury (poziom 1), 
oraz tych, którym wydają się zbyt skomplikowane, aby je aktywnie rozumieć (poziomy 2 i 3).

7 Hiperempatyzatorzy mogą nie tylko wykazywać współczucie wobec zwierząt, roślin czy 
innych organizmów, lecz także w pewnym sensie rozciągać stany związane z emocjami na obiek-
ty nieożywione.

8 Wyniki przedstawionego badania zostały zaprezentowane szerszej w: Jach, Buczek (w re-
cenzji).
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oraz współczynnika systematyzacji (Billington, Baron-Cohen, Wheelwright, 
2007; Lawson, Baron-Cohen, Wheelwright, 2004). Im wyższy wynik uzyskują 
osoby badane w obu narzędziach, tym silniejsze jest natężenie badanych przez 
nie zmiennych. Do pomiaru stosunku respondentów do postulatów bioetycznych  
zastosowano narzędzie opracowane przez Agnieszkę Buczek na potrzeby przed-
stawianej procedury. Składa się ono z dziesięciu stwierdzeń, do których badane 
osoby ustosunkowują się za pomocą wyboru jednej z czterech opcji: 1 –  zde-
cydowanie się nie zgadzam, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – raczej się zgadzam 
i 4 – zdecydowanie się zgadzam. Każde ze zdań zawartych w narzędziu opraco-
wane zostało na podstawie opisów rzeczywistych procedur, jakim nazistowscy 
badacze poddawali więźniów, wraz ze wskazaniem celu danego badania9. Im 
wyższa suma punktów uzyskanych we wszystkich pozycjach kwestionariusza, 
tym wyższy poziom przyzwolenia na przekraczanie granic wyznaczonych przez 
postulaty bioetyczne w imię przyrostu wiedzy naukowej. Uzyskane w omawianej 
procedurze wskaźniki rzetelności pozwalają uznać narzędzie za charakteryzują-
ce się satysfakcjonującą dokładnością pomiaru (α Cronbacha: 0,92; średnia ko-
relacja między pozycjami kwestionariusza: 0,54; współczynniki korelacji item – 
skala między 0,57 a 0,78).

W badaniu wzięło udział 350 osób (w tym 227 kobiet i 123 mężczyzn) 
w wieku od 18 do 40 lat (średnia: 23,61 lat; odchylenie standardowe: 4,23 roku), 
rekrutowanych za pomocą Internetu. Pomiędzy mężczyznami i kobietami 
nie odnotowano żadnych różnic w zakresie wymiarów scjentoteizmu (wartości 
t(348) między −0,66 a 1,78; wartości p między 0,08 a 0,85). Zgodnie z założe- 
niami teorii Barona-Cohena (2015), mężczyźni okazali się charakteryzo-
wać  nieco wyższym poziomem systematyzacji (t(348) = 4,12; p < 0,001), kobiety  
zaś nieco  wyższym poziomem empatyzacji (t(348)  =  −5,67; p  <  0,001). Męż-
czyźni wykazywali też w badanej grupie nieco wyższy poziom przyzwolenia na 

9 Przykładowe stwierdzenia zawarte w kwestionariuszu to: „W imię postępu nauki dozwolo-
ne jest przeprowadzanie eksperymentów na ludziach, polegających na zmniejszaniu ich racji ży-
wieniowych do minimum w celu poznania wytrzymałości człowieka na głód”; „W imię postępu 
nauki można zadawać ludziom rany po to, by móc na nich testować skuteczność leczenia środ-
ków gojących”; „W celach naukowych można przeprowadzać niepotrzebne operacje chirurgiczne 
na ludziach w celu udoskonalenia umiejętności lekarskich” oraz „W imię postępu nauki można 
wykonywać badania eksperymentalne na ludziach, polegające na zanurzaniu ich w zbiornikach 
z lodowatą wodą po to, by sprawdzić zależność między szybkością tętna a czasem zanurzenia 
w wodzie”.
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wykraczanie w badaniach naukowych poza normy bioetyczne (t(348)  =  5,55; 
p < 0,001). 

Uzyskane rezultaty potwierdziły wszystkie wcześniej sformułowane przy-
puszczenia na temat związku aspektów scjentoteizmu z empatyzacją i syste-
matyzacją. Empatyzacja wiązała się negatywnie z ogólnym poziomem scjento- 
teizmu (r = −0,21; p < 0,001), co wskazuje, że w badanej próbie u osób darzących 
elementy systemu naukowego szczególnie wyraźnym podziwem i szacunkiem 
ujawniały się niższe zdolności do rozpoznawania myśli i uczuć innych ludzi 
oraz słabsze tendencje do adekwatnego reagowania emocjonalnego na zachowa-
nia i eksponowane stany umysłowe innych. Scjentoteizm wykazywał natomiast 
dodatnie powiązania z systematyzacją (r = 0,32; p < 0,001), a zatem wraz z na-
silaniem się charakterystycznych dla scjentoteizmu przekonań w badanej grupie 
można było spodziewać się bardziej rozwiniętych umiejętności analizowania 
docierających informacji i identyfikowania pojawiających się w nich wzorców 
i zależności. Z wyraźniejszym ukierunkowaniem scjentystycznym wiązał się 
również pozytywnie poziom przyzwolenia na wykraczanie w badaniach nauko-
wych poza normy bioetyczne (r = 0,25; p < 0,001). Wskazuje to, że ludzie, dla 
których kontekst naukowy stanowił istotny punkt oparcia światopoglądowego, 
uważali jednocześnie, że w imię postępu naukowego i przyrostu wiedzy o świe-
cie można dopuszczać się działań sprzecznych z innymi wartościami, takimi jak 
życie, zdrowie oraz ludzka godność.

Postanowiono ponadto sprawdzić, czy na podstawie ogólnego poziomu scjen-
toteizmu możliwa będzie predykcja tego, w jakim stopniu badani byli skłonni 
uznawać wykraczanie poza normy bioetyczne za uzasadnione w sytuacji, gdyby 
wiązało się to ze wzrostem wiedzy o mechanizmach zachodzących w przyro-
dzie. Przeprowadzono w tym celu procedurę regresji hierarchicznej. W jej pierw-
szym kroku jako predyktor do modelu została wprowadzona płeć (wartość 0 
przyporządkowano kobietom, a wartość 1 – mężczyznom), w drugim kroku 
włączono empatyzację i systematyzację. Predykcja stosunku jednostki do norm 
bioetycznych w kontekście zysków z wyników badań naukowych była możliwa 
na podstawie informacji o wymienionych trzech zmiennych (F(3, 346) = 27,77;  
p < 0,001), a wyjaśniały one łącznie 19% wariancji zmiennej zależnej. Włączenie 
do modelu – w kolejnym kroku – scjentoteizmu (F(4, 345) = 23,73; p < 0,001) 
zwiększało zakres wyjaśnianej wariancji stosunku do norm bioetycznych o 2%, 
co stanowiło istotną zmianę w stosunku do przedstawionego wcześniej modelu 
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z trzema zmiennymi (p < 0,01)10. Sugeruje to, że światopogląd scjentystyczny 
można spostrzegać jako aspekt ważny z punktu widzenia tego, jak ludzie szacują 
wartość rozwoju nauki w kontekście wartości życia, zdrowia i godności ludzkiej.

Wyniki regresji hierarchicznej pozwalają sądzić, że światopogląd scjenty-
styczny ma istotne znaczenie dla stosunku człowieka do norm bioetycznych, wy-
kraczające poza aspekty empatyczno-systematyzacyjne, w znacznym stopniu 
warunkowane biologicznie. Sugeruje to, że oddziaływania pedagogiczno-eduka-
cyjne przyczyniające się do intensyfikacji scjentystycznego sposobu opisywania 
świata mogą zwiększać poziom przyzwolenia na wykraczanie poza normy bio-
etyczne, uzasadniane na przykład koniecznością wzbogacania wiedzy o świecie 
lub postępu w zakresie procedur medycznych. W kontekście tym warto zwrócić 
uwagę, że o ile scjentoteizm wykazywał pozytywne związki z akceptacją dla na-
rażania zdrowia, życia i godności ludzkiej w imię postępu rozwoju nauki, w jed-
nej z wcześniej prezentowanych procedur w żaden sposób nie korelował z dar-
winizmem społecznym, który również wiąże się z działaniami przyczyniającymi 
się do krzywdzenia innych (zob. rozdział 4.4). Wydaje się zatem, że scjentoteiści 
nie charakteryzują się ogólnym przekonaniem, że „cel uświęca środki”, ale ra-
czej są skłonni uznawać, że środki takie są uświęcane przez cele o specyficznie 
naukowym charakterze.

10 W modelu tym pozytywnymi predyktorami przyzwolenia na wykraczanie poza normy 
bioetyczne w imię postępu nauki były płeć męska, systematyzacja i światopogląd scjentystyczny, 
empatyzacja zaś była predyktorem negatywnym.



Rozdział 7
Scjentoteizm a preferencje estetyczne

Choć ludzie na co dzień posługują się kategorią piękna, tak naprawdę trudno 
jest podać jego jednoznaczną definicję. Dużo łatwiej przychodzi nam posługiwa-
nie się w odniesieniu do tego pojęcia techniką ostensywną (zob. Grobler, 2006), 
polegającą na wskazywaniu obiektów lub zjawisk uważanych przez nas za pięk-
ne. Przykładowo, w powieści Ojciec Goriot Honoriusz Balzak napisał, że „nie ma 
nic piękniejszego niż okręt pod żaglem, koń w galopie i kobieta w tańcu”. Nie-
które osoby zapewne zgodziłyby się w tej kwestii z francuskim powieściopisa-
rzem, inni bądź to podawaliby własne propozycje najpiękniejszych rzeczy, bądź 
też utrzymywaliby, że opracowanie rankingu rzeczy pięknych jest po prostu nie-
możliwe, jeszcze inni – zgodnie z maksymą mówiącą, że kryterium piękna jest 
oko patrzącego – przyznaliby się do estetycznego relatywizmu.

Można niekiedy spotkać się z poglądem, że to właśnie w nieuchwytności 
piękna tkwi jego dodatkowe „metapiękno”, a próby jego definiowania i dookreś- 
lania z jednej strony są bezcelowe, z drugiej zaś stanowią przejaw obrazoburczej 
tendencji do trywializacji wzniosłej kategorii, której używanie odróżnia ludzi 
od reszty świata ożywionego. Autorzy współczesnych dociekań naukowych na 
wiele sposobów starają się jednak wziąć w karby pojęcia związane z pięknem 
i doświadczeniem estetycznym. Po pierwsze, w odniesieniu zarówno do sztuk 
wizualnych, jak i do świata dźwięków, zapachów czy smaków naukowcy starają 
się na przykład zidentyfikować osiowe aspekty związane z podziałem na „pięk-
ne” i „brzydkie” oraz z poziomem subiektywnie doświadczanego piękna. Przy-
kładowo Donald A. Norman (2004) mówi o trzech poziomach rozpatrywania 
piękna: trzewnym, behawioralnym i refleksyjnym. Poziom trzewny osadzony 
jest w doznaniach zmysłowych i wiąże się z szybkim reagowaniem wedle takich 
kategorii, jak dobry – zły bądź bezpieczny – niebezpieczny. Na poziomie dru-
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gim, behawioralnym, istotne jest to, w jakim stopniu doświadczenie pokrywa 
się ze związanymi z nim oczekiwaniami – może oscylować pomiędzy pełną 
harmonią a dysonansem. Oba te poziomy „dopisują” kategorię piękna do zbioru 
doznań powszechnych w świecie zwierząt. Dopiero poziomowi refleksyjnemu 
towarzyszą świadome przeżywanie złożonych emocji i zaawansowana aktyw-
ność procesów poznawczych, uważane za charakterystyczne dla ludzkiego do-
znawania „piękna przez duże P”. Posługując się Normanowskim rozróżnieniem, 
można powiedzieć, że wymieniane przez Balzaka ostensje piękna dostarcza-
ją wrażeń umocowanych już na dwóch pierwszych poziomach doświadczenia  
estetycznego. Kategorii/kategoriom piękna i preferencji estetycznych wszelką 
magię odbierają także psychologiczne nurty ewolucyjne – z jednej strony nadają 
tym kategoriom znaczenie funkcjonalne (Dunbar, 2016; Miller, 2004; Pawłow-
ski, red., 2009; Tooby, Cosmides, 2001), z drugiej określają je mianem efektów 
ubocznych działania procesów o bardziej podstawowym znaczeniu adaptacyj-
nym (Pinker, 2002).

Po drugie, z wykorzystaniem metod neuronaukowych badacze starają się 
zrozumieć, w jaki sposób subiektywnie przeżywane kategorie estetyczne od-
zwierciedlają się / manifestują się w procesach / nadbudowują się na proce-
sach / są wynikiem procesów1 zachodzących na poziomie układu nerwowego.  
Vilayanur S. Ramachandran i William Hirstein (1999) przedstawiają w tym 
kontekście osiem zasad, których stosowanie w dziełach wizualnych pozwala od-
działywać na mózgowe procesy przetwarzania; chodzi na przykład o takie zasa-
dy, jak aplifikacja najważniejszych elementów, grupowanie czy kontrastowanie. 
Rolf Reber, Norbert Schwartz i Piotr Winkielman (2004) wiążą zaś doświadcze-
nie estetyczne ze stopniem płynności przetwarzania informacji i twierdzą, że 
im łatwiej interpretować dany zestaw bodźców, tym bardziej pozytywna jest ich 
estetyczna ocena2. W poszukiwaniu przebiegających na poziomie neuronalnym 
zjawisk towarzyszących doświadczaniu piękna Camilo J. Cela-Conde i współ-
pracownicy (2004) przeprowadzili badanie magnetoencefalograficzne (MEG), 

1 Niepotrzebne skreślić (w zależności od zajmowanego stanowiska filozoficzno-kognitywi-
stycznego oraz stopnia przekonania co do wniosków wypływających z konkretnych badań).

2 Co interesujące, według badaczy łatwość przetwarzania bodźców wzrasta wraz z częstotli-
wością ekspozycji na nie. W ten oto sposób naukową podbudowę uzyskują słynne słowa inżynie-
ra Mamonia, wypowiedziane w filmie Rejs: „Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. 
Po prostu. No… To… Poprzez… No reminiscencję. No jakże może podobać mi się piosenka, 
którą pierwszy raz słyszę”.
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które wykazało, że z percepcją uznawanych za estetyczne bodźców wzrokowych 
wiąże się aktywacja grzbietowo-bocznej kory przedczołowej. Wyniki badań Bea- 
triz Calvo-Merino, Shantel Ehrenberg, Delii Leung i Patricka Haggarda (2010) 
oraz Ulricha Kirka, Martina Skova, Marka S. Christensena i Nielsa Nygaarda 
(2009) pokazują natomiast, że amatorzy i eksperci dokonujący ocen estetycz-
nych różnią się od siebie pod względem poziomu aktywacji obszarów mózgu 
zaangażowanych w procesy przetwarzania informacji. O tym zaś, na których 
aspektach dzieła wizualnego w największym stopniu koncentrują się odbior-
cy, można dowiedzieć się dzięki zastosowaniu metody śledzenia ruchów ga-
łek ocznych (eye tracking), pozwalającej generować mapy „ciepła fiksacji” (heat 
maps of fixation); pokazują one, w jakim stopniu przykuwa uwagę ten czy inny 
fragment obrazu (Rosenberg, Klein, 2015). 

Po trzecie wreszcie, badacze zainteresowani są możliwością tworzenia obiek-
tów, które nie tylko byłyby nieodróżnialne od rzeczywistych dzieł stworzonych 
ręką człowieka (obrazów, rzeźb, utworów muzycznych, układów choreograficz-
nych itd.), lecz także indukowałyby doświadczenia estetyczne poziomem prze-
wyższające te pojawiające się w przypadku obcowania z ludzkimi wytwora-
mi. W noszącym prowokacyjny tytuł Can a monkey with computer create art?  
artykule opublikowanym w 2004 roku Julien C. Sprott wskazywał, że kompu-
ter można zaprogramować w taki sposób, by spośród ogromnej liczby równań 
wybierał te, których graficzne odwzorowania są spostrzegane przez ludzi jako 
miłe dla oka. Odwiedzając stronę internetową The Next Rembrandt3, można za-
poznać się z realizacją podobnej wizji: obrazem „namalowanym” przez kompu- 
terowy program, którego zadaniem było skopiowanie stylu malarskiego Rem-
brandta na podstawie danych pochodzących ze szczegółowej analizy bogatego 
zbioru dzieł tego artysty. Strona internetowa Donya Quick’s Website4 oferuje na-
tomiast możliwość zapoznania się z „dzieckiem” dr Donyi Quick – oprogramo-
waniem Kulitta, umożliwiającym automatyczne tworzenie utworów muzycznych 
oparte na zaimplementowanych „regułach gramatycznych” i korpusie znanych 
fraz muzycznych. Jak donosi zaś Lawrence Greenemeier (2018), zespół badaczy 
zatrudnionych przez specjalizującą się w produkcji komputerowych układów 
graficznych firmę Nvidia opracował generatywno-antagonistyczną (generative-
-adversarial, GAN) komputerową sieć neuronową zdolną do tworzenia foto- 

3 www.nextrembrandt.com (dostęp: 18.04.2018).
4 http://donyaquick.com/kulitta/ (dostęp: 18.04.2018).

https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/personal/magdalena_starzyk_o365_us_edu_pl/Documents/06---�ukasz%20Jach/02-pliki%20redakcyjne/www.nextrembrandt.com
http://donyaquick.com/kulitta/
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realistycznych obrazów twarzy nieistniejących ludzi na podstawie analizy setek 
tysięcy zdjęć wprowadzonych do bazy danych układu. Co interesujące, realizm 
wygenerowanych w ten sposób obrazów oceniany jest nie przez ludzi, ale przez 
maszynową sieć dyskryminacyjną, wykrywającą słabe strony dzieł i odsyłającą 
te nieprzekonujące „do poprawki”. Dzięki tej procedurze w kolejnych krokach 
maszyny uczą się produkować quasi-fotografie5 w coraz większym stopniu nie-
odróżnialne dla ludzkiego oka od fotografii prawdziwych twarzy6.

Nauka jednak nie tylko wyjaśnia procesy związane z doświadczeniem este-
tycznym oraz dostarcza wskazówek pozwalających wzmacniać walory estetycz-
ne obiektów. Jak twierdzi Łukasz Lamża (2017), we wszechświecie mamy do 
czynienia z rodzajem „globalnej estetyki”, a w obrębie badających ów wszech-
świat nauk pojawiają się wizualizacje spełniające kryteria estetyczne wymienia-
ne przez Normana (2004), Ramachandrana i Hirsteina (1999) czy Sprotta (2004), 
a także związane z tak zwanym wymiarem fraktalnym (zob. np. Forsythe, Na-
dal, Sheehy, Cela-Conde, Sawey, 2011; Taylor et al., 2005). Będące odwzorowa-
niem matematycznych formuł fraktale uwodzą wielobarwnością, złożonoś- 
cią i wielorakimi symetriami, a nawet proste wzory matematyczne prowadzą 
do powstawania idealnych kształtów okręgów czy równobocznych wielokątów. 
W klasycznej fizyce uwidaczniają się tak ważne z estetycznego punktu widzenia 
kategorie, jak proporcje czy symetria; przykładowo, ruchoma wizualizacja dru-
giego prawa Keplera stanowi esencję pojęć harmonii i okresowości. Astronomia 
daje nam wysokorozdzielcze zdjęcia rozgwieżdżonego nieba czy różnobarwne  
fotografie kosmicznych globów. Chemia posługuje się między innymi porusza-
jącymi wyobraźnię modelami cząsteczek, ułożonymi z wielokolorowych połą-
czonych z sobą kul, oraz przypominającymi tęczę planszami układu okresowego 
pierwiastków. Biologia dostarcza takich przedstawień cyklicznych procesów, które 

5 Autor książki proponuje, by obrazy te nazywać „fotoidami”.
6 Równolegle trwają prace nad modułami komputerowymi zdolnymi do generowania nie 

tylko obrazów, lecz także sekwencji ruchowych. W ten oto sposób – za sprawą współczesnych 
odkryć naukowych i rozwiązań technologicznych – ma szansę zrealizować się wizja żyjącego 
na przełomie XIX i XX wieku reżysera teatralnego Edwarda Gordona Craiga. Uważał on, że 
w sztuce żywy aktor stanowi element nieczysty, dezorganizujący i obarczony zbyt dużym pier-
wiastkiem przypadkowości, by w aktorze właśnie mogła realizować się prawdziwa idea sztuki. 
Craig postulował więc zastąpienie aktorów konstrukcjami artystycznymi, marionetami zdolny-
mi w pełni urzeczywistnić idee reżyserów, niezależnie od aktualnej formy aktorów, ich osobi-
stych problemów czy trosk życia codziennego (zob. Craig, 1985).
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przypominają drzewa układów systematycznych, oraz podobnych do Jungowskich 
mandali przekrojów czy przedstawień systematyki gatunków w postaci kolistej – 
centrum jest zajęte przez grupę organizmów, od których początek wzięły wszyst-
kie ziemskie formy życia (zob. np. Dawkins, 2010, s. 401). Schematy podobne do 
mandali, drzew, symetrycznych figur czy kolorowych prac kartografów bez trudu 
odnajdziemy również w publikacjach z zakresu neuronauk7.

Badanie 15
Wiele wskazuje, że potencjał wywoływania wrażeń estetycznych nie jest za-

rezerwowany wyłącznie dla sztuki i charakteryzuje również dziedzinę nauki. 
W kontekście rozważań prowadzonych na kartach tej książki pojawia się zatem 
pytanie o to, jak na estetykę mającą zakorzenienie w sztuce oraz w nauce reagują 
osoby różniące się od siebie pod względem poziomu scjentystycznego ukierun-
kowania światopoglądu. Aby na to pytanie odpowiedzieć, zaprojektowano proce-
durę badawczą, która następnie została przeprowadzona przez Agnieszkę Gliwę 
w ramach przygotowywanej przez nią rozprawy dyplomowej. Gliwa opracowała 
kwestionariusz składający się z sześćdziesięciu kolorowych obrazów, z których 
połowa przedstawiała dzieła sztuki – po sześć obrazów ukazujących portrety, 
pejzaże, martwą naturę, budynki i abstrakcję – a druga – wizualizacje nauko-
we – po sześć obrazów odnoszących się do matematyki (fraktale), astonomii, 
fizyki/chemii, biologii i neuronauk. Kryteriami wyboru obrazów były wyraźny 
związek reprezentowanych na nich obiektów z kategorią, do której były przypo-
rządkowane, oraz brak powiązania tych obiektów z kategoriami pozostałymi. 
Ocena kryteriów została dokonana przez autorkę oraz pozostałych uczestników 
seminarium dyplomowego. Zadaniem osób wypełniających narzędzie była oce-
na na siedmiostopniowej skali każdego z obrazów pod kątem jego walorów este- 
tycznych (1 oznaczało ocenę zdecydowanie niską, a 7 – ocenę zdecydowanie 
wysoką) oraz wywoływanych emocji (1 oznaczało emocje zdecydowanie nega-
tywne, a 7 – emocje zdecydowanie pozytywne). Na podstawie informacji dostar-
czonych przez każdego badanego uzyskano w sumie dwadzieścia cztery wyniki, 

7 O tym, że we wszystkich wymienionych obszarach drzemie potencjał estetyczny, może 
świadczyć między innymi ich użyteczność przy projektowaniu… wyrobów jubilerskich. Jedna 
z popularnych sieci sprzedających biżuterię wypuściła jakiś czas temu na rynek kolekcję inspiro-
waną orbitalnym ruchem planet. Na aukcjach internetowych bez trudu znajdziemy zaś wyroby 
przedstawiające biologiczne „koło życia”, cząsteczki chemiczne (na przykład dopaminę, seroto-
ninę czy kofeinę), neurony, atomy, chromosomy itd.
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z których dziesięć było związanych z ocenami walorów estetycznych i emocjami 
dotyczącymi dzieł sztuki, następne dziesięć odnosiło się do ocen walorów este- 
tycznych i emocji wywoływanych przez obrazy powiązane z nauką, natomiast 
cztery stanowiły wyniki zbiorcze ocen estetycznych i emocji związanych ze sztu-
ką oraz z nauką. Wszystkie skale narzędzia charakteryzowały się satysfakcjo-
nującym poziomem rzetelności, wskaźnikowanym za pomocą współczynnika  
α Cronbacha (wskaźniki rzetelności wszystkich skal zaprezentowano w tabeli 22).

Przedstawione narzędzie oraz badający aspekty scjentoteizmu Kwestiona-
riusz opinii o nauce wypełniło za pośrednictwem Internetu 136 osób (102 ko-
biety i 34  mężczyzn8) w wieku od 18 do 61 lat (średnia: 25,71 lat; odchylenie 
standardowe: 8,34 roku). Uzyskane wyniki poddano procedurze korelacyjnej, 
której rezultaty zawarto w tabeli 22.

Oceny odnoszące się do dzieł sztuki nie korelowały ani z ogólnym pozio-
mem scjentoteizmu, ani z większością jego aspektów szczegółowych. Jedynie 
przekonanie o tym, że nauka stanowi źródło nadziei na zwalczenie wszelkich 
nurtujących ludzkość niepokojów, okazało się pozytywnie wiązać z oceną  
walorów estetycznych i emocji wywoływanych przez obrazy pejzaży, budyn-
ków, martwej natury i ogół prezentowanych osobom badanym bodźców.  
Sugeruje to, że ogólne przekonania na temat elementów systemu naukowego  
nie wykazywały wyraźnych powiązań ze sposobami ustosunkowywania się do 
dzieł sztuki, natomiast osoby dostrzegające w nauce szanse na rozwiązanie wiel-
kich problemów ludzkości odnosiły się do prezentowanych obrazów wręcz bar-
dziej pozytywnie niż ludzie bardziej sceptyczni co do możliwości nauki. Konflikt 
na linii sztuka – nauka, którego istnienie postulowane jest niekiedy w potocz-
nych debatach, zasadniczo nie występował więc w badanej próbie. Wyraźniej 
zarysowujący się światopogląd scjentystyczny nie wiąże się zapewne zatem  
z niskim ogólnym poziomem uznania dla dzieł, u których podstaw stworzenia 
nie leżą bezpośrednie inspiracje naukowe.

Profil wyników odnoszących się do związków scjentoteizmu z ocenami  
obrazów osadzonych w kontekście naukowym kształtował się zupełnie inaczej 
niż profil związków tego światopoglądu z ocenami obrazów będących dziełami 
sztuki. Zarówno zgeneralizowany poziom scjentoteizmu, jak i wszystkie jego

8 Należy zaznaczyć, że choć w badanej próbie wystąpiła wyraźna dysproporcja między gru-
pami mężczyzn i kobiet pod względem liczebności, nie miało to znaczenia z punktu widzenia 
prowadzonych analiz. 
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wymiary wiązały się pozytywnie z ogólnymi ocenami walorów estetycznych 
i emocji wywoływanych przez obrazy usytuowane w kontekście nauki. Także 

oceny obrazów powiązanych z chemią, fraktalami i neuronaukami były dodat-
nio powiązane z wybranymi elementami światopoglądu scjentystycznego bądź 
jego wymiarem ogólnym. Oznacza to, że w opinii osób bardziej entuzjastycznie 
ustosunkowujących się do elementów systemu naukowego – inaczej niż w opi-
nii osób wykazujących względem nauki większy sceptycyzm – w odnoszących 
się do sfery naukowej obrazach jest więcej piękna. Wyjątki stanowiły w tym 
przypadku oceny odnoszące się do biologii i astronomii; noty na temat estety-
ki i emocji były tutaj niezależne od aspektów światopoglądu scjentystycznego.

Mogłoby się wydawać, że wyraźniej zarysowujący się scjentoteizm będzie co 
prawda łączył się z doświadczaniem silniejszych doznań estetycznych w związku 
z obcowaniem z obiektami odnoszącymi się do świata nauki, ale – ze względu 
na wkomponowane w ten światopogląd przekonanie o podziwie dla naukow-
ców jako godnych uznania ekspertów – zależność ocen dzieł sztuki wizualnej 
i aspektów scjentoteizmu będzie ujemna. Przedstawione wyniki badania su-
gerują, że w podejściu takim zawarta jest tylko część prawdy. Wyższy poziom 
scjentystycznego ukierunkowania światopoglądu u badanych osób wykazywał 
pozytywne związki z oceną walorów estetycznych i emocji wywoływanych przez 
obrazy związane z nauką. Przekonuje to do uznania, że dla scjentoteistów kon-
takt z naukowymi wizualizacjami może być nie tylko źródłem wiedzy czy czyn-
nikiem ugruntowującym światopogląd, lecz także sposobem na doświadczenie 
pozytywnych wrażeń estetycznych i przyjemności towarzyszącej obcowaniu 
z pięknem. Brak związków między scjentoteizmem a większością ocen dotyczą-
cych dzieł sztuki wskazuje przy tym, że scjentystyczny światopogląd nie odcina 
od przeżyć estetycznych związanych z tradycyjnie pojmowanymi ich źródłami. 
Dla scjentoteistów piękno sztuki i piękno nauki nie powinny stać w opozycji 
do siebie. Okazuje się wręcz, że to raczej osoby wykazujące się większym scep-
tycyzmem wobec elementów systemu naukowego są skłonne dostrzegać pięk-
no w sztuce w stopniu porównywalnym do tego, jak postrzegają sztukę ludzie 
o światopoglądzie scjentystycznym, choć jednocześnie niżej oceniają estetykę 
związaną z obiektami naukowymi.

Warto przyjrzeć się jeszcze wynikom odnoszącym się do związków scjento- 
teizmu z oceną obrazów osadzonych w kontekstach astronomii i biologii. Choć 
obrazy te zakorzenione są w nauce, ich oceny jako jedyne nie wykazywały żad-
nych związków z elementami światopoglądu scjentystycznego, co wskazuje, 
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że bez względu na jego poziom badani oceniali walory estetyczne obrazów 
odnoszących się do astronomii i biologii oraz wywoływane przez te obrazy 
emocje w podobny sposób. Można powiedzieć, że zawarte w tych obrazach pięk-
no oddziaływało na wszystkie badane osoby w równym stopniu, bez względu na 
cechujący je poziom scjentoteizmu. Co więc sprawia, że niektóre obiekty zwią-
zane z obszarami zainteresowań naukowych są piękne dla wszystkich, a inne 
tylko dla niektórych? Być może u źródeł uzyskanego rezultatu procedury tkwi 
fakt, że prezentowane w przypadku astronomii i biologii bodźce (na przykład 
zdjęcia wykonane za pomocą teleskopów, mikroskopowe ujęcia struktury liści) 
mogły być spostrzegane nie tyle jako ściśle powiązane z nauką, ile jako elemen-
ty naturalnego środowiska życia człowieka, z którymi można spotkać się na co 
dzień. Dodać do tego można i inny aspekt, jakim są ewolucyjnie ukształtowane 
preferencje naturalnego krajobrazu oraz nasycenie omawianych obiektów samo-
podobnymi strukturami (grupy gwiazd, schematy żyłkowania na liściach). Jest 
więc prawdopodobne, że powiązane z obrazami z dziedziny astronomii i biologii 
wrażenia estetyczne mają bardziej podstawowe przyczyny niż wrażenia odno-
szące się do spostrzegania schematów atomów, sieci krystalicznych czy połączeń 
neuronalnych.

W uzupełnieniu do przedstawionych rozważań postanowiono sprawdzić, czy 
na podstawie ogólnego poziomu scjentoteizmu możliwa jest predykcja ocen wa-
lorów estetycznych obrazów odnoszących się do nauki i wywoływanych przez nie 
emocji w sytuacji, gdy drugi predyktor stanowiłyby analogiczne wartości odno-
szące się do dzieł sztuki. Przeprowadzono w tym celu procedury regresji hierar-
chicznych, w których w pierwszym kroku do modelu wprowadzano ocenę wrażeń 
powiązanych z odbiorem dzieł sztuki, w kroku drugim zaś – poziom świato- 
poglądu scjentystycznego. Rezultaty omawianych analiz zawarto w tabeli 23. 

Jak pokazują wyniki analiz, oceny estetyki dzieł sztuki same stanowią 
predyktory ocen odnoszących się do obiektów związanych z nauką, a modele 
uwzględniające wyłącznie te zmienne niezależne wyjaśniały odpowiednio 24% 
i 26% wariancji zmiennych zależnych. Wprowadzenie ogólnego poziomu scjento- 
teizmu jako drugiego predyktora zwiększało wyjaśnianą wariancję o kilka do-
datkowych punktów procentowych i w obu przypadkach były to zmiany istotne. 
Choć można zakładać, że osoby, którym bardziej podobają się grafiki o charak-
terze naukowym, łatwiej znaleźć wśród ludzi dostrzegających piękno w dziełach 
sztuki, to jednak znajomość poziomu natężenia scjentystycznego ukierunkowa-
nia światopoglądu tych osób również odgrywa pomocną rolę w predykcji ocen 
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estetyki obiektów związanych z nauką. Przemawia to za uznaniem aspektów 
związanych ze światopoglądem naukowym za faktycznie nową jakość, której 
uwzględnianie może przyczyniać się do wzrostu zrozumienia przyczyn sposo-
bów ustosunkowywania się ludzi do graficznych treści związanych ze światem 
nauki i jej odkryć. Tym samym wsparta zostaje teza o szerokim codziennym 
oddziaływaniu scjentoteizmu, również w kontekstach nieodnoszących się bez-
pośrednio do wiedzy naukowej oraz jej zastosowań.



Rozdział 8
Scjentoteizm a naukowe konteksty 
budowania samooceny

W pierwszych słowach Rozprawy o metodzie Kartezjusz pisze, że „rozsądek 
jest to rzecz ze wszystkich w świecie najlepiej rozdzielona, każdy bowiem sądzi, 
że jest w nią tak dobrze zaopatrzony, iż nawet ci, których we wszystkim innym 
najtrudniej jest zadowolić, nie zwykli pragnąć go więcej, niż posiadają” (Kar-
tezjusz, 2004, s. 7). Słów tych w przewrotny sposób można użyć do zilustro-
wania występującej u ludzi zwykle wysokiej samooceny własnych kompetencji 
intelektualnych. Mądrość Sokratesa – wyrażona w słynnej sentencji „wiem, że 
nic nie wiem” – obrazuje umiejętność uświadomienia sobie swojej niewiedzy. 
Wyniki badań psychologicznych dowodzą jednak, że nie jest to rodzaj mądro-
ści powszechnie występującej. Jak pokazują badania Krugera i Dunninga (Dun-
ning, 2011; Kruger, Dunning, 1999), ludzie dysponujący niewielką wiedzą lub 
kompetencjami zwykle nie zdają sobie z tego sprawy, przez co nie cierpi samo-
ocena tych osób ani nie pogarsza się ich samopoczucie. Co jednak stałoby się 
w sytuacji, w której dana osoba zostałaby zmuszona do wyraźnej konfrontacji 
z własną niewiedzą?

Pytanie to wydaje się szczególnie istotne w kontekście rozważań nad zna-
czeniem nauki we współczesnym świecie i powszechnymi sposobami odnosze-
nia się do jej elementów przez opinię publiczną. Aktualnie – między innymi za 
sprawą różnego rodzaju działań popularyzacyjnych – nauką interesują się nie 
tylko naukowcy i osoby bezpośrednio korzystające z jej odkryć. Szerokie gru-
py osób zainteresowane są nauką na poziomie amatorskim. Wyjście naprzeciw 
społecznym potrzebom powoduje, że formy masowego przedstawiania treści na-
ukowych podlegają procedurom z jednej strony upraszczania (Worsowicz, 2016), 
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z drugiej zaś uatrakcyjniania mającego na celu skupienie uwagi odbiorców (Nie-
dzicki, 2016). Uprzystępnianie złożonych tematów naukowych polega nie tylko 
na prostszym, choć merytorycznie poprawnym prezentowaniu informacji, lecz 
także na wprowadzaniu do przekazów akcentów emocjonalnych (Łódzki, 2017) 
czy estetycznych, powiązanych choćby z fizyczną atrakcyjnością naukowców  
(Bałandynowicz-Panfil, 2017). Szczególnie pożądane, zarówno przez dzienni-
karzy, jak i przez odbiorców informacji osadzonych w kontekście naukowym, 
są przekazy interpretowane jako „zdroworozsądkowe”, zgodne z poglądami od-
biorcy i dobrze współgrające z jego dotychczasowymi przekonaniami (Bour-
dieu, 2009; Szpunar, 2015). W takich okolicznościach naukowiec nie stanowi już 
autorytetu przekazującego odbiorcy pożądaną wiedzę, lecz staje się raczej klien-
tem walczącym o chwilę uwagi i wysłuchania. Katalizatorem zrównywania sta-
tusów osoby uczącej i osoby uczonej jest proces demokratyzacji, w którym po-
pularność i atrakcyjność przekazów przekłada się na zainteresowanie opinii 
publicznej, to zaś na konkretne środki finansowe (na przykład budżetowe czy 
pochodzące z fundacji lub stowarzyszeń) przeznaczane na badania lub rozwój 
wskazanych dziedzin nauki.

Podobnie można spostrzegać demokratyzację na poziomie popularyzacji na-
uki. Zarówno prasa, jak i telewizja i Internet uzależnione są od funduszy po-
chodzących z reklam czy dotacji, reglamentowanych proporcjonalnie do stopnia 
zainteresowania odbiorców. Istnieje więc ryzyko, że przekaz obfitujący w banały, 
powszechnie przyjmowane poglądy lub treści sensacyjne będzie wypierał prze-
kaz merytoryczny tylko dlatego, że ten pierwszy wydaje się ciekawszy, lub dlate-
go, że nie tyle konfrontuje odbiorcę z nowymi informacjami, ile utwierdza jego 
wcześniejsze poglądy, poprawia lub ugruntowuje jego samoocenę. Nie zmienia 
to jednak faktu, że prawdziwa nauka bywa bardzo trudna nie tylko w upra-
wianiu, lecz także w prezentowaniu jej ustaleń szerokiemu gronu odbiorców. 
Aby sobie to uświadomić, wystarczy przyjrzeć się na przykład zagadnieniom 
fizycznym, chemicznym, fizjologiczno-medycznym i ekonomicznym, za których 
badanie przyznawano Nagrody Nobla w ostatnim dziesięcioleciu.

Na podstawie zaprezentowanych diagnoz dotyczących mechanizmów popu-
laryzowania nauki można przypuszczać, że to, co popularny odbiorca rozumie 
pod pojęciem nauki, różni się od tego, czym nauka w istocie jest. Można rów-
nież zastanawiać się, co stanie się ze sposobem ustosunkowywania się do nauki 
człowieka konfrontującego się bądź to z jej przyjaznym, „głaszczącym po gło-
wie” obliczem, utwierdzającym tę osobę w dobrym mniemaniu o samym sobie 
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i swojej wiedzy, bądź z przerażającym obliczem konfrontującym człowieka ze 
skromnością jego własnych kompetencji w kontekście problemów, którymi na 
co dzień zajmują się naukowcy.

Badanie 16
Kwestie związku aspektów scjentoteizmu z samooceną stały się przedmio-

tem badań zaprojektowanych wspólnie z Patrycją Kropiwnicką, a następnie 
przeprowadzonych przez tę badaczkę w ramach przygotowywanej przez nią 
pracy dyplomowej (Kropiwnicka, 2018). Przewidywano w nich, że osoby sty-
kające się z kontekstem naukowym pozwalającym zachować pozytywne opinie 
o swojej wiedzy będą wykazywały się bardziej entuzjastycznymi przekonania-
mi o elementach systemu naukowego niż uczestnicy grupy porównawczej oraz 
osoby konfrontowane z treściami naukowymi zagrażającymi samoocenie. Pro- 
gnozowano również, że niższy w porównaniu z grupą kontrolną poziom scjen-
tystycznego ukierunkowania pojawi się wśród ludzi konfrontowanych z komu-
nikatem mogącym zagrażać ich dobremu mniemaniu na temat własnej wiedzy. 
Założono ponadto, że moderatorem takiego efektu może być samoocena bada-
nych, a im będzie ona wyższa, tym wymienione efekty będą bardziej widoczne 
(ludzie o niższej samoocenie konfrontację ze skomplikowanym przekazem mogą 
odbierać bowiem jako mniej zagrażającą, a zetknięcie z przekazem łatwym jako 
mniej nagradzające niż osoby o samoocenie wysokiej).

Aby sprawdzić wymienione przypuszczenia, przeprowadzono badanie, 
w którym wzięło udział 201 osób (135 kobiet i 66 mężczyzn) w wieku od 20 do 
65 lat (średnia wieku: 32 lata, odchylenie standardowe: 11,69 lat) o zróżnicowa-
nym wykształceniu. Badani wypełniali kwestionariusz mierzący ich samooce-
nę (Skala odczuć wobec własnej osoby i poczucia własnej kompetencji SLCS-R 
w polskiej adaptacji Malwiny Szpitalak i Romualda Polczyka; Polczyk, Szpita-
lak, 2015), którego wyniki – na podstawie wartości związanych z 33. i 66. cen-
tylem – pozwoliły podzielić grupę na osoby o niskiej, średniej i wysokiej samo-
ocenie. W dalszej kolejności badani przyporządkowywani byli do jednej z trzech 
grup odpowiadających różnym warunkom testowym. W pierwszej z grup, kon-
trolnej (n  =  63), mieli za zadanie po prostu wypełnić kwestionariusz do bada-
nia poziomu światopoglądu scjentystycznego oraz narzędzie SUPIN-20 służące 
do pomiaru aktualnego poziomu pozytywnego i negatywnego afektu. W gru-
pach drugiej (n  =  68) i trzeciej (n  =  70) badanie wymienionymi kwestionariu-
szami poprzedzone zostało prośbą do respondentów o udzielenie odpowiedzi 
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na piętnaście pytań (w postaci testu jednokrotnego wyboru) dotyczących za-
gadnień matematycznych, fizycznych, chemicznych i biologicznych1. Uczestni-
cy zakwalifikowani do grupy drugiej odpowiadali na pytania, które w wyniku 
wcześniejszej procedury pilotażowej uznano za łatwe2, w grupie trzeciej zaś ba-
danych czekał test złożony z pytań trudnych3. Pomiędzy wyodrębnionymi gru-
pami nie występowały różnice w zakresie płci (χ2(2)  =  0,14; p  =  0,99), wieku  
(F(2, 198)  =  2,47; p  =  0,09) ani wykształcenia (χ2(6)  =  9,83; p  =  0,13). Grupy 
nie różniły się również pod względem poziomu pozytywnego i negatywnego 
afektu (F(2, 198) równe odpowiednio 1,60 i 1,23; wartości p odpowiednio 0,20 
i 0,30), co wskazuje, że u źródeł ewentualnych różnic pomiędzy grupami nie 
leżały aspekty wynikające z aktualnego stanu emocjonalnego badanych osób.

Przeprowadzona wieloczynnikowa analiza wariancji wykazała, że w przy-
padku zaufania do metody naukowej istotny okazał się jedynie efekt interakcji 
samooceny i grupy (F(4, 192)  =  2,83; p  <  0,05; η2  =  0,06). Porównania zapla-
nowane z zastosowaniem analizy ortogonalnych kontrastów różnicowych (dif-
ference contrasts) ujawniły, że w grupie osób o wysokiej samoocenie istotny 
był układ kontrastów porównujących grupę rozwiązującą trudny test z grupą 
kontrolną oraz grupę rozwiązującą test łatwy z dwiema pozostałymi grupami  
(F(2, 192)  =  4,47; p  =  0,01). Dalsza analiza wykazała, że osoby rozwiązujące 

1 Sytuacja ta odbiega nieco od typowych okoliczności stykania się z przekazami naukowymi, 
w których ludzie nie są proszeni o przedstawienie swojej wiedzy, lecz raczej po prostu zapoznają 
się z komunikatem. Należy pamiętać jednak, że w sytuacjach takich również dochodzi implicite 
to testu wiedzy, tyle że jest to test wiedzy zastanej, na której gruncie ma szansę osadzić się nowa 
informacja, obejmujący zarówno aspekty treściowe (to znaczy to, na ile nowe dane wpisują się 
w posiadany już kontekst), jak i formalne (to znaczy związane choćby ze stosowaną terminologią 
czy informacjami o użytych metodach badawczych). Alternatywnie w badaniu można byłoby 
zastosować procedurę, w której badani czytają prosty lub skomplikowany tekst na temat jakiegoś 
zagadnienia naukowego, a następnie mają udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące treści tego 
tekstu. Warto zwrócić jednak uwagę, że w warunkach takich pojawia się ryzyko niskiego rzeczy-
wistego zaangażowania w czytanie czy też brak zadaniowego podejścia do problemu (co mogłoby 
polegać na poszukiwaniu w tekście odpowiedzi na dotyczące go pytania zamiast na faktycznej 
lekturze zawartych w nim treści).

2 Na przykład: „Wzór sumaryczny wody to: a) HO2; b) H2O; c) H3O; d) H2O2”. Udzielonych 
przez uczestników poprawnych odpowiedzi było w tej grupie od 75% do 100%. 

3 Na przykład: „Do tkanek stałych nie zaliczamy: a) epidermy; b) miazgi; c) kolenchymy; 
d) miękiszu”. Udzielonych przez uczestników poprawnych odpowiedzi było w tej grupie od 7% 
do 75%.
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trudny test (M = 11,43; SD = 3,43) były nieco mniej skłonne pokładać zaufanie 
w metodzie naukowej (t(1) = 1,87; p = 0,06) niż uczestnicy nie rozwiązujący żad-
nych zadań (M = 13,26; SD = 1,91) oraz że rozwiązujący test łatwy (M = 14,43; 
SD = 3,33) wykazywali w tym zakresie wyższy poziom zaufania niż uczestnicy 
wchodzący w skład pozostałych grup (t(1)  =  2,28; p  <  0,02). Wskazany układ 
kontrastów wyjaśniał 79% zmienności wśród średnich grupowych analizowane-
go efektu interakcyjnego. Pierwszy ze wskazanych wyników może sugerować, że 
osoby charakteryzujące się wysoką samooceną w konfrontacji z zagrażającym, 
trudnym materiałem osadzonym w kontekście naukowym mogą wykazywać 
obronną tendencję przejawiającą się wzrostem sceptycyzmu wobec niepodwa-
żalności podstaw nauki. Drugi wynik skłania zaś do wniosku, że tendencja do 
wyrażania przekonań o pewności i stabilności fundamentów nauki może być 
do pewnego stopnia modyfikowana istotnymi dla samooceny informacjami po-
jawiającymi się w sytuacjach wymagających radzenia sobie z naukowymi zagad-
nieniami o różnym poziomie trudności.

Analogiczne rezultaty uzyskano w odniesieniu do przekonania o tym, że na-
ukowcy stanowią we współczesnym świecie jedyną grupę ekspertów, której zdanie 
należy brać pod uwagę. Istotna interakcja samooceny i grupy (F(4, 192) = 3,120; 
p < 0,05; η2 = 0,06) w powiązaniu z analizą kontrastów (F(2, 192) = 6,00; p < 0,01) 
wykazała, że badani o wysokiej samoocenie konfrontujący się z trudnym testem 
(M = 9,95; SD = 4,13) mieli tendencję (t(1) = 3,29; p < 0,01) do zaniżania przekonań 
o eksperckim statusie naukowców w porównaniu z badanymi nie wypełniającymi 
żadnych testów (M  =  14,00; SD  =  3,62). Istotny nie był natomiast kontrast po-
równujący osoby wypełniające test łatwy (M = 13,13; SD = 3,74) z uczestnikami 
pozostałych grup (t(1) = 1,00; p = 0,32). Przedstawiany układ kontrastów wyjaś- 
niał 96% zmienności w obrębie powiązanych z efektem interakcyjnym średnich 
grupowych. Otrzymane wyniki wskazują, że w przypadku doświadczania trud-
ności w odbiorze kontekstu naukowego ludzie cechujący się na co dzień wysoką 
samooceną mogą wykazywać tendencję do reaktywnego wzrostu sceptycyzmu 
wobec kompetencji osób związanych ze sferą naukową.

W przypadku spostrzegania nauki jako źródła nadziei samoocena nie odgry-
wała żadnej roli, ale istotny okazał się efekt dotyczący przynależności do grupy 
(F(2, 192) = 3,43; p < 0,05; η2 = 0,03). Przeprowadzone zaplanowane porównania 
wykazały, że osoby rozwiązujące łatwy test (M  =  12,07; SD  =  3,31) cechował 
istotnie wyższy poziom przekonań związanych z tym aspektem scjentoteizmu 
w porównaniu z uczestnikami obu pozostałych grup (t(1) = 2,51; p = 0,01). Po-
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równanie grupy wypełniającej test trudny (M = 10,76; SD = 3,18) i grupy kontrol- 
nej (M =11,13; SD = 2,92) nie ujawniło natomiast pomiędzy nimi różnicy w po-
ziomie nadziei pokładanych w rozwoju nauki (t(1)  =  0,68; p  =  0,50). Wskazuje 
to, że osoby konfrontujące się z łatwiejszymi zadaniami wymagającymi uru-
chomienia posiadanej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych mogły – zapew-
ne w związku ze świadomością doświadczanego właśnie sukcesu – wykazywać 
silniejszą tendencję do dostrzegania w nauce panaceum na wszelkie problemy 
ludzkości niż ludzie, którzy musieli zmagać się z trudniejszymi zadaniami, oraz 
osoby jedynie poproszone o wyrażenie opinii na temat nauki, wcześniej nie ma-
jące kontaktu z danym zagadnieniem naukowym.

W odniesieniu do przekonania o możliwości wykorzystywania nauki jako 
narzędzia praktycznego wpływu nie odnotowano żadnych istotnych efektów 
związanych z predyktorami jakościowymi. Odnośnie do ogólnego poziomu 
scjentoteizmu wart głębszej analizy okazał się natomiast efekt interakcyjny sa-
mooceny i grupy (F(4, 192)  =  2,34; p  =  0,06; η2  =  0,05). Także w tym przy-
padku zaplanowane porównania wykazały obecność istotnych różnic w grupie 
o samoocenie wysokiej (F(2,  192)  =  5,57; p  <  0,01). Zgeneralizowane aspekty 
światopoglądu scjentystycznego u osób rozwiązujących trudny test (M = 43,52; 
SD = 8,95) wykazywały istotnie niższy poziom (t(1) = 2,52; p = 0,01) niż ten od-
notowany w grupie porównawczej (M = 51,58; SD = 8,05). W porównaniu z tymi 
dwiema grupami uczestnicy wypełniający test łatwy (M  =  53,86; SD  =  10,02) 
charakteryzowali się zaś istotnie wyższym ogólnym poziomem przekonań zbież-
nych ze światopoglądem scjentystycznym (t(1) = 2,12; p = 0,04). Przedstawiony 
układ kontrastów wyjaśniał 91% wariancji w obrębie omawianego efektu inter- 
akcyjnego. Wskazane rezultaty sugerują, że konfrontowanie się z treściami na-
ukowymi mogącymi bądź wzmacniać wysoką samoocenę, bądź też jej zagrażać 
jest w stanie modyfikować opinie badanych na temat elementów systemu na-
ukowego – ukierunkowywać je w stronę większego entuzjazmu lub większego 
sceptycyzmu wobec nauki.

Jedna z opisywanych przez Roberta B. Cialdiniego (2004) klasycznych metod 
wywierania wpływu na ludzi oparta jest na regule wzajemności, polegającej na 
ustosunkowywaniu się do innych w sposób stanowiący lustrzane odbicie tego, 
w jaki to oni odnosili się do nas we wcześniejszych interakcjach. Inna wymienia-
na przez badacza metoda wpływu ma u swoich podstaw regułę lubienia, przeja-
wiającą się trudnością w sprawianiu przykrości tym, którzy wcześniej wzbudzili 
naszą życzliwość lub sympatię. Obie te reguły mogły znaleźć odzwierciedlenie 
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w uzyskanych wynikach badania. Obie również mogą mieć istotne znacze-
nie  w kontekście budowania społecznego odbioru nauki, naukowców i odkryć 
naukowych. W stereotypowym – i być może również naiwnym – ujęciu relacje 
między nauką a odbiorcami jej treści oparte są na jednokierunkowym przeka-
zie prowadzącym do „oświecenia” osób zainteresowanych tą czy inną kwestią. 
Jak jednak pokazują wyniki badania, sposób odnoszenia się ludzi – szczegól-
nie tych o wysokiej samoocenie – do elementów systemu naukowego może być  
zależny od tego, z jakimi odczuciami wiąże się przyswajanie przekazywanych 
treści, a oderwany od ich merytorycznej zawartości. Jeśli treści te są „lekkie, 
łatwe i przyjemne” w odbiorze, wówczas stosunek jednostki do naukowego kon-
tekstu może być bardziej pozytywny niż wtedy, gdy człowiek konfrontuje się 
z treściami trudnymi, mogącymi wywoływać dyskomfort związany z koniecz-
nością rewizji przekonań o sobie i własnych możliwościach.

Badanie 17
W omówieniu tematu stosunku do przekazów naukowych w kontekście samo- 

oceny warto przywołać również rezultaty badania związków między samooceną 
a sposobami ustosunkowywania się do elementów systemu naukowego; wyniki 
badań uzyskane zostały w ramach przygotowywania pracy dyplomowej przez 
Aleksandrę Mieszczak (2018). W pilotażowej części tej procedury kilkudzie- 
sięcioosobowej grupie gejów zaprezentowano wyniki badań naukowych na te-
mat różnic pomiędzy mężczyznami homoseksualnymi i heteroseksualnymi mię-
dzy innymi w zakresie funkcjonowania psychologicznego. Badanych poproszo-
no o wskazanie, które z tych różnic wywołują u nich pozytywne lub negatywne 
emocje bądź które nie mają dla nich znaczenia emocjonalnego. Następnie za 
pośrednictwem Internetu przebadano 234 gejów, którzy zgodzili się wstępnie 
wypełnić kwestionariusz do badania samooceny, a później zostali podzieleni 
na trzy grupy. W pierwszej z nich (n  =  73) badani zapoznawali się wyłącznie 
z doniesieniami naukowymi na temat różnic między homo- i heteroseksualnymi 
mężczyznami, które w badaniu pilotażowym etykietowano zwykle jako wywo-
łujące emocje negatywne. W drugiej grupie (n  =  88) badani geje zapoznawa-
li się z doniesieniami, które nie wywoływały wcześniej ani pozytywnych, ani 
negatywnych reakcji emocjonalnych, a w grupie trzeciej (n  =  73) uczestnikom 
prezentowano doniesienia uznawane za  wiążące się z pozytywnymi stanami 
emocjonalnymi. W dalszej kolejności badani wypełniali narzędzie do badania 
poziomu scjentoteizmu.
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W grupach konfrontowanych z negatywnymi lub neutralnymi emocjonalnie 
doniesieniami naukowymi wstępnie badana samoocena nie korelowała w żaden 
sposób ze stosunkiem do elementów systemu naukowego. W grupie badanych, 
którym prezentowano pozytywnie odbierane wyniki badań, korelacje takie 
ujawniły się natomiast zarówno dla ogólnego poziomu scjentoteizmu (r = 0,30; 
p  =  0,01), jak i dla przekonania o eksperckim statusie naukowców (r  =  0,30; 
p = 0,01) i nauce jako źródle nadziei (r = 0,27; p = 0,02). Na poziomie tendencji 
statystycznej z samooceną badanych gejów korelował w tej grupie również po-
ziom uznawania nauki za narzędzie praktycznego wpływu (r = 0,22; p = 0,06). 
Rezultaty te sugerują, że homoseksualni mężczyźni o wyższej samoocenie 
w sytuacji konfrontowania się z przekazami naukowymi wzmacniającymi taką  
samoocenę mogli wykazywać zwrotną tendencję do wyższej waloryzacji elemen-
tów systemu naukowego, natomiast geje o niższej samoocenie konfrontujący się 
z komunikatami z nią niespójnymi mogli zwrotnie zaniżać status kontekstu, 
w którego ramach takie informacje wygenerowano.

Zarówno wyniki badania gejów, jak i rezultaty omówionego wcześniej ba-
dania związku aspektów scjentoteizmu z samooceną (Badanie 16) wskazują, że 
stosunek człowieka do nauki i naukowców – wbrew idealistycznemu przekonaniu 
o „umiłowaniu” przez niego prawdy – podlega powszechnie zauważanym me-
chanizmom wpływu społecznego. Sugeruje to między innymi istnienie granic 
popularyzacji nauki w miejscu, w którym trudność przekazu jest zbyt wysoka i – 
zamiast wiązać się z życzliwym zainteresowaniem odbiorców – może wywoływać 
u nich poczucie zagrożenia i frustracji. Można przyjąć, że rozwiązaniem tego 
problemu jest uproszczenie języka przekazu lub też posługiwanie się zrozumia-
łymi modelami i analogiami. Prawdopodobnie istnieją jednak takie zagadnienia 
naukowe, których uproszczenie przy zachowaniu rzetelności jest na tyle trud-
ne (a być może wręcz niemożliwe), że zagadnienia te na długo pozostaną poza  
obszarem sympatycznych zainteresowań opinii publicznej. We współczesnym 
świecie jednym z czynników wpływających na możliwość rozwoju danej dzie-
dziny nauki jest jej finansowanie, mające swoje źródła między innymi w budże-
tach państw, stowarzyszeń i fundacji. Przedstawiony w badaniu efekt wskazuje, 
że niekiedy w celu pozyskania środków konieczne może się okazać wcielenie się 
naukowców lub osób opowiadających o nauce w rolę „gawędziarzy”, dbających 
o dobre samopoczucie tych, od których zależy ich przyszłość naukowa.

Drugą stroną tego medalu jest natomiast możliwe wchodzenie naukowca 
w rolę demagoga, bądź to przywołującego dla uzasadnienia własnego stanowiska 
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truizmy naukowe, bądź nadającego otoczkę naukowości tezom zgodnym z tak 
zwanym zdrowym rozsądkiem. Jeśli przyjąć, że współczesny status systemu na-
ukowego ma potencjał stwarzania wokół siebie quasi-religijnych ustosunkowań 
(zob. np. Noble, 2016; Oramus, 2017), to – zgodnie z wynikami zaprezentowa-
nego badania oraz zasadą działania wymienionego wcześniej efektu Dunninga–
Krugera (Dunning, 2011; Kruger, Dunning, 1999) – może się wydawać, że wśród 
wyznawców „kościoła nauki” szczególnie wielu będzie tych, którzy uwielbienie 
dla powierzchownie rozumianej nauki łączą z nieco narcystycznym przekona-
niem o własnej wybitności. Jeśli wizja ta by się ziściła, to wielu naukowców za-
pewne zgodziłoby się ze słowami amerykańskiego komika Groucho Marxa: „Nie 
chciałbym być członkiem klubu, który miałby kogoś takiego jak ja za członka”.



Rozdział 9
Scjentoteizm a ocena komunikatów 
o zróżnicowanej wiarygodności

Jak wskazują przedstawione dotąd wyniki badań, u źródeł scjentoteizmu nie 
musi leżeć rzeczywista wiedza naukowa, a jedynie specyficzne ukierunkowanie 
powiązane z pozytywną waloryzacją elementów systemu naukowego i uzna-
waniem naukowego kodu za najbardziej odpowiedni sposób odnoszenia się do 
otaczającej rzeczywistości. Tematy zainteresowań nauki oraz naukowa termino-
logia nierzadko wykraczają przy tym poza kompetencje osób nie zajmujących 
się nimi w sposób profesjonalny. Postanowiono zatem sprawdzić, czy informacje 
osadzone w naukowym kontekście są uważane za bardziej wiarygodne przez 
osoby o wyższym poziomie światopoglądu scjentystycznego. Sprawdzono rów-
nież, czy wysoki poziom waloryzacji komunikatów wyrażonych w naukowym 
żargonie nie jest wyrazem ogólniejszej tendencji do ulegania wrażeniu, że wy-
rażenia brzmiące w skomplikowany sposób, choć pozbawione wewnętrznego 
sensu, przekazują głębokie treści.

Badanie 18
Do zbadania związków pomiędzy scjentoteizmem a sposobem ustosunko-

wywania się do zdań komunikujących naukowe treści wykorzystano opraco-
wany w tym celu przez autora tej książki Kwestionariusz oceny wiarygodności 
diagnoz i prognoz naukowych (Aneks 2). Narzędzie to składa się z czternastu 
stwierdzeń będących tak zwanymi leadami artykułów popularnonaukowych 
opublikowanych w czasopiśmie „Świat Nauki” w 2016 roku. Przykładowe pozy-
cje Kwestionariusza brzmią następująco: „Tworzone przez zwierzęta konstrukcje 
są w równym stopniu dziełem ewolucji, jak ich budowniczowie”, „Na początku 
swojej historii Droga Mleczna wchłonęła wiele malutkich galaktyk”, „Za pan-
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demię otyłości i cukrzycy może odpowiadać mutacja genetyczna”, „Zaczynamy 
zapamiętywać słowa, formować preferencje żywieniowe i trenować koordynację 
ręka-oko na długo przed narodzinami”, „Najnowsze badania dowodzą, że spo-
sób wypowiadania się pacjentów może zawierać wskazówki ułatwiające posta-
wienie diagnozy”. Co ważne, zarówno w nazwie narzędzia, jak i w dołączonej 
do niego instrukcji podkreślono, że przedstawione w nim sformułowania wiążą 
się z aktualnymi dociekaniami naukowymi. Osoby badane proszone są o oce-
nę wiarygodności każdego ze stwierdzeń na skali od 1 – zdecydowanie niewia-
rygodne do 7 – zdecydowanie wiarygodne. Ogólny wynik skali stanowi suma 
punktów uzyskana przez daną osobę; im wyższy jest jej wynik, tym bardziej – 
jej zdaniem – wiarygodne są doniesienia, jakie można spotkać w artykułach 
popularnonaukowych. Rzetelność narzędzia w przeprowadzonym na potrzeby 
pracy magisterskiej przez Karolinę Łasut (2018) badaniu pilotażowym na próbie 
106 osób (63 kobiety, 42 mężczyzn; brak danych dotyczących płci jednej osoby; 
średnia wieku to 31,14 lat; odchylenie standardowe – 13,71 lat; wiek minimalny 
to 18 lat, wiek maksymalny – 65) wskaźnikowana współczynnikiem α Cron- 
bacha wyniosła 0,80, wartości współczynników korelacji item – skala zaś mie-
ściły się w przedziale od 0,28 do 0,54.

Oceny wiarygodności diagnoz i prognoz naukowych zestawiono z wynikami 
dotyczącymi poszczególnych wymiarów światopoglądu scjentystycznego zebrany-
mi w próbie 381 osób (102 kobiety, 279 mężczyzn; średnia wieku 25,67 lat; odchy-
lenie standardowe – 7,14 roku; wiek minimalny – 18 lat, wiek maksymalny – 61)1. 
Uzyskane w procedurze współczynniki korelacji zaprezentowano w tabeli 24.

Szacowana wiarygodność doniesień naukowych okazała się skorelowana za-
równo z ogólnym poziomem scjentoteizmu, jak i ze wszystkimi jego wymiarami, 
a wartości wszystkich współczynników korelacji były do siebie bardzo zbliżone 
(zob. tabela 24). Wraz ze wzrostem poziomu scjentystycznych przekonań świato-
poglądowych w badanej grupie rosła tendencja do uznawania doniesień nauko-
wych za wiarygodne. Sugeruje to, że bardziej entuzjastyczne przekonania na te-
mat elementów systemu naukowego mogą iść w parze z zaufaniem do informacji 
wyrażanych w tym właśnie kontekście. Na poziomie poznawczym scjentoteizm 
prawdopodobnie może zatem pełnić funkcję ramy interpretacyjnej, precyzującej 
sposób ustosunkowywania się do danego komunikatu.

1 Dane zostały zebrane przez Aleksandrę Mieszczak (2018) i Agnieszkę Gliwę podczas przy-
gotowywania rozpraw dyplomowych.
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Tabela 24
Scjentoteizm a ocena wiarygodności doniesień naukowych – analiza korelacji

Zmienna
Zaufanie  

do metody 
naukowej

Naukowcy 
jako jedyni 

eksperci

Nauka 
jako źródło 

nadziei

Nauka jako 
narzędzie 

praktycznego 
wpływu

Scjentoteizm – 
poziom ogólny

Ocena
wiarygodności
doniesień
naukowych

0,27*** 0,21*** 0,28*** 0,29*** 0,31***

Adnotacja. Aspekty scjentoteizmu badano Kwestionariuszem opinii o nauce (Aneks 2). Oceny wiarygod-
ności doniesień naukowych dokonano za pomocą Kwestionariusza oceny wiarygodności diagnoz i prognoz 
naukowych (Aneks 2).

*** p < 0,001.

Odnotowane związki pomiędzy aspektami scjentoteizmu a oceną wiarygod-
ności doniesień naukowych pozwalają przypuszczać, że na podstawie poziomu 
scjentystycznego ukierunkowania światopoglądu możliwe jest przewidywanie 
tendencji do uznawania za wiarygodne doniesień niosących treści naukowe. Aby 
to sprawdzić, przeprowadzono postępującą regresję krokowej oceny wiarygod-
ności doniesień naukowych, w której jako predyktory zostały wprowadzone czte-
ry wymiary scjentoteizmu. W ostatecznym modelu (F(4, 376) = 12,00; p < 0,001) 
wyjaśniającym 10% wariancji ocen wiarygodności doniesień naukowych zna-
lazł się każdy z wymiarów światopoglądu scjentystycznego, choć udział przeko-
nań o naukowcach jako jedynych ekspertach był w tym przypadku nieistotny 
(β  =  −0,07; n.i.). Wszystkie pozostałe aspekty światopoglądu scjentystycznego 
okazały się natomiast dodatnimi predyktorami (nauka jako narzędzie praktycz-
nego wpływu: β = 0,18; p < 0,01; zaufanie do metody naukowej: β = 0,14; p < 0,05; 
nauka jako źródło nadziei: β = 0,13; p < 0,05). Uzyskane rezultaty wskazują, że 
sposoby odbioru komunikatów popularnonaukowych do pewnego stopnia mogą 
wynikać nie tyle z ich zawartości informacyjnej, ile z posiadanych już przekonań 
ludzi na temat znaczenia i wartości nauki we współczesnym świecie. Innymi 
słowy, część osób może już wstępnie udzielać swego rodzaju kredytu zaufania 
przekazom osadzonym w naukowym kontekście, podczas gdy dla innych osób 
ten właśnie kontekst będzie stanowił motywację do przyjęcia a priori bardziej 
sceptycznego stanowiska.
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Badanie 19
Wykazanie powiązań scjentoteizmu z zaufaniem do komunikatów zawie-

rających odniesienia do sfery naukowej to nie wszystko. Jest bowiem prawdo-
podobne, że nie tyle treść, ile forma informacji przyczynia się do wzrostu ich 
szacowanej wiarygodności w opinii osób uwiedzionych na przykład skompli-
kowaną terminologią czy poruszającymi wyobraźnię zestawieniami słów. Aby 
to sprawdzić, z inspiracji artykułem Gordona Pennycooka i współpracowników  
pt. On the reception and detection of pseudo-profound bullshit (2015) posta-
nowiono przeanalizować relacje pomiędzy światopoglądem scjentystycznym 
a tendencją do uznawania za wiarygodne pozbawionych sensu zdań o fasado-
wej wiarygodności. W tym celu posłużono się skonstruowanym przez autora 
książki i Karolinę Łasut kwestionariuszem złożonym z sześciu przetłumaczo-
nych na język polski stwierdzeń wygenerowanych przez internetowy moduł  
The Enigmatic Wisdom of Deepak Chopra (http://wisdomofchopra.com/), two-
rzący losowe poprawne syntaktycznie zdania symulujące twierdzenia o głębi 
typowej dla wypowiedzi współczesnych guru ruchu New Age. Przykładowe 
pozycje narzędzia brzmią: „Doświadczenia zmysłowe są pochwałą potencjału 
osobistego”, „Transcendentalność odradza się w ślepocie pól energii”, „Ukryte 
znaczenie obejmuje progresywną ekspansję bezczasowości”. Zadaniem bada-
nych osób jest zaznaczenie na skali (od 1 – zupełny brak sensu do 5 – głęboki 
sens) stopnia, w jakim – w opinii badanych – stwierdzenia te wyrażają sensowne 
treści. Wynik skali stanowi suma punktów uzyskanych we wszystkich sześciu 
pozycjach. W badaniu pilotażowym przeprowadzonym przez Karolinę Łasut na 
tej samej próbie co pilotaż Kwestionariusza oceny wiarygodności diagnoz i pro-
gnoz naukowych współczynnik α Cronbacha narzędzia wyniósł 0,81, a wartości 
współczynników korelacji item – skala mieściły się w przedziale od 0,40 do 0,65.

W dalszej kolejności – w ramach przygotowywania swojej pracy dyplo-
mowej – Karolina Łasut (2018) poprosiła grupę 133 osób (68 kobiet i 65 męż-
czyzn) w wieku od 20 do 65 lat (średnia wieku 33,47 lat, odchylenie standardowe 
12,62 roku) o wypełnienie kwestionariusza do pomiaru aspektów scjentoteizmu 
oraz wspomnianego narzędzia składającego się z sześciu stwierdzeń złożonych 
z wygenerowanych losowo słów. Jego rzetelność w badanej próbie wskaźniko-
wana współczynnikiem α Cronbacha wyniosła 0,79, a wartości współczynników 
korelacji item – skala mieściły się w przedziale od 0,46 do 0,62.

Rezultaty uzyskane w obu kwestionariuszach poddano analizie korelacyj-
nej. Analiza nie ujawniła żadnych związków pomiędzy badanymi zmiennymi 

http://wisdomofchopra.com/
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(wartości r między −0,03 a 0,14; wartości p między 0,10 a 0,99). Sugeruje to, że 
aspekty światopoglądu scjentystycznego oraz tendencja do dostrzegania głęb-
szego sensu w sentencjach złożonych z przypadkowo połączonych z sobą słów 
to zmienne zupełnie od siebie niezależne. Można zatem przypuszczać, że osoby 
wykazujące się wysokim natężeniem światopoglądu scjentystycznego nie ulega-
ją wyłącznie fasadowemu urokowi skomplikowanych słów i sformułowań, ale 
prawdopodobnie zainteresowane są rzeczywistymi komunikatami osadzonymi 
w kontekście naukowym. Należy przy tym zauważyć, że scjentoteizm raczej nie 
stanowi również czynnika chroniącego przed podwyższonym zaufaniem do 
przekazów charakteryzujących się wyłącznie pozornym sensem.

W świetle przedstawionych informacji wydaje się uzasadniona taka oto kon-
kluzja: zarówno wśród ludzi, których sposób traktowania elementów systemu 
naukowego cechuje się wysokim poziomem entuzjazmu, jak i wśród naukowych 
sceptyków spotkać można osoby podchodzące w sposób bardzo zachowawczy 
do skomplikowanej, markującej posiadanie głębokiego sensu „nowomowy” oraz 
osoby dające się uwieść przekazom, które „udają, że znaczą coś więcej, niż zna-
czą”. Przyznawanie się danego człowieka do scjentystycznego ukierunkowania 
światopoglądu nie implikuje więc przyswojenia przez tę osobę charakteryzującej 
metodę naukową powściągliwości i dążenia do precyzji używanych pojęć.
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Od profilu entuzjastów nauki…

Podstawowym celem procedur przedstawionych na kartach tej książki było 
rozpoznanie związków pomiędzy scjentoteizmem a zmiennymi odnoszącymi 
się zarówno do funkcjonowania poznawczego, osobowości, kwestii motywa-
cyjnych czy światopoglądowych, jak i aspektów istotnych ze współczesnego 
punktu widzenia. W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano rezultaty 
badań, w których zidentyfikowano z jednej strony zmienne mniej lub bar-
dziej powiązane z elementami scjentoteizmu w sposób dodatni bądź ujemny, 
z drugiej zaś właściwości psychologiczne niewchodzące ze światopoglądem 
scjentystycznym w żadne interakcje. Podsumowaniem oraz zwięzłą ilustracją 
relacji scjentoteizmu (jego ogólnego poziomu) z przeanalizowanymi zmienny-
mi niech będzie tabela zbierająca uzyskane w przeprowadzonych procedurach 
rezultaty (tabela 25).

Tabela 25
Ogólny poziom scjentoteizmu a pozostałe zmienne – podsumowanie badań

Numer 
badania

Zmienna
Związki z ogólnym poziomem scjentoteizmu

dodatnie ujemne brak związków

1 potrzeba
poznawczego 
domknięcia

wynik ogólny

zamkniętość
umysłowa

preferowanie
porządku

– zdecydowanie

nietolerancja
wieloznaczności

preferowanie 
przewidywalności

potrzeba po-
znania

– – potrzeba poznania

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Numer 
badania

Zmienna
Związki z ogólnym poziomem scjentoteizmu

dodatnie ujemne brak związków

2 refleksyjność
poznawcza

– –
refleksyjność 
poznawcza

3 maksymalizacja maksymalizacja – –

4 osobowość sumienność otwartość na
doświadczenie

neurotyczność
ekstrawertyczność
ugodowość

5 obraz Boga – Bóg wszechmocny Bóg zły
Bóg zabawny
Bóg starotestamentowy
Bóg nowotestamentowy

6 orientacje
temporalne

 przyszłościowa przyszłościowa 
transcendentalna

przeszłościowa 
pozytywna
przeszłościowa
negatywna

teraźniejszościowa hedo-
nistyczna
teraźniejszościowa fatali-
styczna

7 przekonania
o źródłach 
pochodzenia 
ludzkich cech 
i właściwości

natura

kultura

interakcja 
natura – 
kultura

– –

8 wartości stymulacja

hedonizm

osiągnięcia

władza nad  
ludźmi

władza nad  
zasobami

bezpieczeństwo 
społeczne

tradycja

życzliwość – 
niezawodność

życzliwość – troska

kierowanie sobą
w myśleniu

kierowanie sobą
w działaniu

prestiż

bezpieczeństwo osobiste

przystosowanie do reguł

przystosowanie  
do innych

uniwersalizm społeczny

uniwersalizm ekologiczny

uniwersalizm – tolerancja

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Numer 
badania

Zmienna
Związki z ogólnym poziomem scjentoteizmu

dodatnie ujemne brak związków

 9 cele życiowe zdrowie

sukces 
finansowy

cele zewnętrzne

duchowość

wspólnotowość

cele 
transcendentalne

samoakceptacja

afiliacja

wizerunek/popularność

cele wewnętrzne

10 merkantylizm
psychiczny

idealistyczna 
wizja świata

pragmatyzm 
decyzyjny

pawia 
autoprezentacja

– materialistyczna wizja 
świata

wewnętrzne 
zaangażowanie

abnegacja

11 orientacje wspólnotowa – sprawcza

niepohamowanie sprawcza

niepohamowanie
wspólnotowa

12 wiara w grę  
o sumie zerowej

– – wiara w grę o sumie 
zerowej

13 przekonania na 
temat zdrowia  
i szczepień

poglądy pro- 
szczepionkowe

zdrowie 
instrumentalne

zdrowie 
kontrolowalne

kontrola 
zdrowia – 
znaczący inni

kontrola  
zdrowia – 
przypadek

myślenie spiskowe

kontrola zdrowia –  
wewnętrzna

zdrowie
hedonistyczne

14 postulaty
bioetyczne

systematyzacja

przyzwalanie 
na wykraczanie 
poza normy 
bioetyczne  
w imię rozwoju 
nauki

empatyzacja –

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie



182 Zakończenie

Numer 
badania

Zmienna
Związki z ogólnym poziomem scjentoteizmu

dodatnie ujemne brak związków

15 oceny walorów 
estetycznych  
 i wywoływa-
nych emocji 
odnoszące się 
do dzieł sztuki  
i obrazów 
związanych  
z nauką

oceny odnoszą-
ce się do obra-
zów z zakresu: 
– chemii/fizyki,
– fraktali,
– neuronauki,
–  nauki na 

poziomie 
ogólnym

– oceny odnoszące się do 
dzieł sztuki

oceny odnoszące się do 
obrazów z zakresu:
– biologii,
– astronomii,
– architektury

16 samoocena osoby o wysokim poziomie samooceny cechowały się bardziej 
entuzjastycznym sposobem ustosunkowywania się do elemen-
tów systemu naukowego w sytuacji, gdy samoocena tych osób 
jest przez kontekst naukowy wzmacniana; kiedy zaś kontekst 
naukowy zagrażał ich samoocenie, miały one tendencję do ob- 
niżania statusu elementów systemu naukowego, być może  
w celu ochrony wysokiego poziomu samooceny

17 samoocena nie ujawniły się związki pomiędzy wstępnie badaną samooceną  
a ogólnym poziomem scjentoteizmu w grupie kontrolnej oraz  
w grupie osób, u których kontekst naukowy mógł samoocenie 
zagrażać; w grupie, w której zastosowano procedurę mającą 
wzmacniać samoocenę poprzez informacje związane z kontek-
stem naukowym, ujawniły się pozytywne związki pomiędzy 
wstępną samooceną a światopoglądem scjentystycznym

18 ocena wia-
rygodności 
doniesień 
naukowych

ocena wiary-
godności donie-
sień naukowych

– –

19 tendencja do 
dostrzegania 
głębszego sen-
su w senten-
cjach złożonych 
z przypadkowo 
powiązanych  
z sobą słów

– – tendencja do dostrzegania 
głębszego sensu w sen-
tencjach złożonych z przy-
padkowo powiązanych  
z sobą słów

Jeśli przedstawione w tabeli 25 informacje potraktować jako wskazówki, moż-
na na ich podstawie opracować profil psychologiczny osoby charakteryzującej się 
wysokim poziomem scjentoteizmu. Osoba taka może cechować się podwyższoną 
potrzebą poznawczego domknięcia, szczególnie przejawiającą się w odniesieniu 

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony
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do preferowania uporządkowanych struktur i zamkniętości umysłowej zwią-
zanej z awersją do niesztampowości i myślenia dywergencyjnego. Może mieć 
przy tym podwyższoną skłonność do – objawiających się pod postacią tenden-
cji maksymalistycznych – bardzo wysokich oczekiwań wobec podejmowanych 
wyborów. Na poziomie osobowościowym prawdopodobnie może wykazywać 
relatywnie wysoki poziom sumienności przy jednocześnie obniżonym pozio-
mie otwartości na doświadczenie. Pojawiający się w umyśle takiej osoby obraz 
Boga zapewne częściej pozbawiony będzie atrybutów wszechmocnego obiektu, 
mogącego w rzeczywisty sposób wpływać na obserwowaną rzeczywistość. Bie-
żąca aktywność osób o podwyższonym poziomie scjentoteizmu może odbywać 
się przeważnie z wyraźnym uwzględnieniem kontekstu przyszłości, ale tylko tej 
odnoszącej się do doczesnego kontekstu, gdyż osoby te wykazują jednocześnie 
niższy poziom orientacji na przyszłość rozumianą w sposób transcendentalny. 
Osoby o wyższym poziomie scjentoteizmu mogą być również bardziej przekona-
ne co do tego, że ludzkie cechy i właściwości nie powstają ad hoc, ale mają swoje 
źródła, choć zasadniczo nie faworyzują pod tym względem poglądów podkreś- 
lających znaczenie natury, kultury czy interakcji natury i kultury. Wysokiemu 
poziomowi scjentoteizmu mogą towarzyszyć również niższe przywiązanie do 
wartości odnoszących się do kolektywnego bezpieczeństwa, tradycji i różnych 
aspektów życzliwości oraz słabsze zainteresowanie realizacją transcendentalnych 
celów życiowych, takich jak duchowość czy wspólnotowość. Osobom o wyż-
szym poziomie natężenia scjentystycznego światopoglądu może też bardziej za-
leżeć na wartościach obejmujących stymulację, hedonizm i osiągnięcia, a także 
możliwość sprawowania władzy nad ludźmi i zasobami. Osoby te przywiązują 
również większą wagę do realizacji celów zewnętrznych, w szczególności tych 
odnoszących się do kwestii sukcesu finansowego, a także zdrowia i ogólnie do-
brej kondycji fizycznej. Choć z podwyższonym poziomem scjentoteizmu współ-
występowała bardziej idealistyczna wizja świata, charakteryzujący się omawianą 
formą światopoglądu ludzie mogą być także bardziej skłonni do organizowania 
własnych relacji ze światem w sposób zgodny z postulatami pragmatycznymi 
oraz do pozytywnego waloryzowania autoprezentacji opartej na eksponowaniu 
zamożności oraz wysokiej pozycji społecznej.

Uzyskane rezultaty badawcze wskazują również, że podwyższonemu pozio-
mowi scjentoteizmu może towarzyszyć pozytywny sposób ustosunkowywania 
się do szczepień ochronnych, instrumentalny stosunek do zdrowia oraz przeko-
nanie, że na podstawie parametrów pomiarowych możliwe jest określanie po-
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ziomu zdrowia i fizycznej kondycji organizmu. W zakresie lokowania kontroli 
nad zdrowiem naukowi entuzjaści mogą wykazać tendencję do uwzględniania 
roli znaczących innych (na przykład ekspertów medycznych) i czynników przy-
padkowych oraz redukowania znaczenia własnych kompetencji. Charakteryzu-
ją się również prawdopodobnie mniejszą skłonnością do myślenia spiskowego. 
W swoich sposobach spostrzegania i interpretacji zjawisk zachodzących w ota-
czającej rzeczywistości osoby pozytywnie odnoszące się do elementów systemu 
naukowego wykazują zapewne wyższy poziom systematyzacji i niższy poziom 
empatyzacji. Być może cechują się także wyższą tolerancją dla wykraczania poza 
normy etyczne w sytuacjach, w których tego rodzaju nadużycia dokonywane 
są w imię nauki i przyrostu wiedzy. Obcowanie z bodźcami zakorzenionymi 
w kontekście naukowym (zwłaszcza odnoszącymi się do chemii, fizyki, mate-
matyki i neuronauki) może zaś być dla tych osób źródłem pozytywnych emocji 
i przeżyć estetycznych. Scjentoteistów prawdopodobnie charakteryzuje ponadto 
tendencja do zakładania ogólnie wyższej wiarygodności informacji płynących 
ze świata naukowych odkryć. Światopogląd scjentystyczny może ulegać jednak 
wzmacnianiu lub osłabianiu w sytuacjach, w których kontekst naukowy wchodzi 
w interakcje z wysoką samooceną – kontekst naukowy może bądź przyczyniać 
się do utwierdzania wysokiej samooceny, bądź wystawiać ją na próbę.

Choć przedstawione informacje rzucają światło na sposób psychologicz-
nego funkcjonowania osób o wysokim poziomie nasycenia światopoglądu 
aspektami scjentystycznymi, problematyki związków scjentoteizmu z właści-
wościami i uwarunkowaniami stanowiącymi przedmiot zainteresowań psycho-
logów w żadnym razie nie należy uznawać za całkowicie rozpoznaną. Skonstruo- 
wanie narzędzia do badania aspektów światopoglądu scjentystycznego oraz wa-
lidacja tego narzędzia otwierają drogę do szerszej i głębszej eksploracji roli, jaką 
scjentoteizm odgrywa w codziennym funkcjonowaniu współcześnie żyjących 
ludzi, ich relacjach z elementami systemu naukowego oraz uczestnictwie w po-
zostałych makrokontekstach, takich jak system religijny, polityczny, rodzinny 
czy prawny.

… do dalszych perspektyw badania scjentoteizmu

Badania przedstawione w poszczególnych rozdziałach tej książki umożliwiły 
przeobrażenie się koncepcji scjentoteizmu z być może interesującej, lecz niema-
jącej poparcia empirycznego koncepcji teoretycznej w podejście ugruntowane 
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na rozpoznaniu powiązań pomiędzy światopoglądem scjentystycznym a innymi 
zmiennymi psychologicznymi oraz sposobami ustosunkowywania się do wybra-
nych kontekstów towarzyszących ludziom żyjącym we współczesnym świecie. 
Fakt, że w większości przypadków zaprezentowano wyniki badań, w których 
zestawiano z sobą dane zebrane wyłącznie za pomocą samoopisowych narzę-
dzi kwestionariuszowych, może budzić rozczarowanie i niedosyt u tych spośród 
Czytelników, którzy są zainteresowani przede wszystkim znaczeniem scjento- 
teizmu jako regulatora sposobów ustosunkowywania się człowieka do kon-
kretnych zjawisk odnoszących się do nauki, naukowców, naukowych odkryć 
i miejsca nauki we współczesnym świecie. Aby wyjść naprzeciw tym oczeki-
waniom,  na ostatnich kartach książki postanowiono zaprezentować możliwe 
kierunki kolejnych badań z zastosowaniem Kwestionariusza opinii o nauce, 
w których światopogląd scjentystyczny stanowiłby kontekst analizy zjawisk 
rozpoznawanych  w ramach współczesnych dociekań związanych z receptywną 
psychologią nauki i sferą publicznego rozumienia nauki (public understand of 
science; zob. np. Entradas, 2015; Sinatra et al., 2014).

Jedną z mogących budzić ciekawość kwestii stanowią czynniki wpływające 
na publiczny odbiór osób pracujących w obszarze nauki i powiązane z nimi 
skojarzenia oraz stereotypy. Jak wskazuje Rosslyn D. Haynes (2016), w ciągu 
ostatnich kilku dziesięcioleci zasadniczo zmienił się sposób funkcjonowania na-
ukowca jako postaci popkultury. W pierwszych dekadach XX wieku, będących 
jednocześnie pierwszymi dekadami rozwoju kinematografii, osoby zajmujące się 
nauką przedstawiane były w sztuce filmowej zwykle jako jednostki aroganckie, 
zamknięte w sobie i opętane ideą przekroczenia typowo ludzkich ograniczeń; 
wiedza i czyny takich naukowców doprowadzały do tragicznych w skutkach 
konsekwencji. Tak przedstawiany wizerunek naukowca miał stanowić spuściznę 
dawnych skojarzeń z figurą alchemika, na co dzień zajmującego się sprawami 
znajdującymi się na granicy natury i wynaturzenia. Pokłosie takiej wizji można 
odnaleźć również we współczesnych produkcjach filmowych, szczególnie tych 
inspirowanych biotechnologią (na przykład w filmie 12 małp, 1995, reż. T. Gil-
liam). Zdaniem Haynes, począwszy od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, 
filmowy wizerunek naukowca zaczął się zmieniać – naukowiec stawał się osobą, 
która swoje naukowe zainteresowania łączy z typowo ludzkimi aktywnościami 
i emocjami. Co więcej, naukowiec ze srebrnego ekranu z potencjalnego zagro-
żenia dla ludzkości przeobraził się współcześnie w jej potencjalnego wybawcę 
(dzięki swej wiedzy i umiejętnościom zdolnego przeciwstawić się zagrożeniu 
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z kosmosu, pandemii czy gwałtownym zmianom klimatycznym), a nawet straż-
nika wartości humanistycznych (jak w filmie Avatar, 2009, reż. J. Cameron). 

Czy jednak podobna do filmowej wizja znaczenia naukowców we współczes- 
nym świecie faktycznie znajduje odzwierciedlenie w powszechnych wyobraże-
niach? W swoim artykule na temat skuteczności działań mających na celu po-
pularyzację nauki Corie Lok (2010) wspomina przeprowadzone przez studentki 
w szkolnej grupie dziewięcio–dziesięciolatków na początku XXI wieku zajęcia 
na temat elektryczności, po których została przeprowadzona procedura ewalua- 
cyjna. Wykazała ona, że po trzech miesiącach zajęć dzieci wciąż nie wiedziały, 
kim właściwie były młode nauczycielki, choć podejrzewały, że nie są one na-
ukowcami, bo tymi są wszak starsi mężczyźni w białych fartuchach. 

Badania przeprowadzone przez Jeffreya Schinskego, Monicę Cardenas i Ja-
hanę Kaliangarę (2015) wśród uczniów college’u wykazały natomiast, że stereo-
typy dotyczące naukowców były w przeważającej mierze pozytywne i najczęściej 
obejmowały takie określenia, jak „ciekawy”, „zainteresowany swoją pracą” i „in-
teligentny”. Relatywnie najczęściej występującą negatywną etykietą naukowców 
w badanej próbie było określenie „aspołeczny” (asocial), natomiast jako stereo-
typowy przykład naukowca badana młodzież wskazywała najczęściej Alberta 
Einsteina. Choć mogłoby się wydawać, że opisane rezultaty nie mają zastosowa-
nia w odniesieniu do osób dorosłych, wyniki badań Any I. Gheorghiu, Mitchela 
J. Callana i Williama J. Skylarka (2017) wskazują, że dorośli także dokonują oce-
ny merytorycznych kompetencji naukowców na podstawie niemerytorycznych 
kryteriów. Badacze ci wykazali między innymi, że osoby proszone o typowanie 
w zbiorze fotografii rzeczywistych naukowców tych, którzy – zdaniem respon-
dentów – prowadzą wysokiej jakości badania naukowe, wybierali częściej takie 
zdjęcia, na których znajdowali się badacze w innej procedurze skategoryzowani 
jako z jednej strony bardziej kompetentni i bardziej moralni, a z drugiej – mniej 
towarzyscy i mniej atrakcyjni. Wygląda więc na to, że o ile filmowy wizerunek 
naukowców w ostatnich dziesięcioleciach uległ zmianie, ludzie wciąż zdają się 
mieć tendencję do łączenia uprawiania nauki ze słabymi kompetencjami inter-
personalnymi i nieatrakcyjnym wyglądem fizycznym. 

Interesujące jest to, czy wymienione aspekty spostrzegania naukowców 
mogą wchodzić w interakcje ze scjentoteizmem. Przykładowe pytania stanowią-
ce punkt wyjścia dalszych badań mogłyby brzmieć następująco: 1) czy osoby 
o bardziej scjentystycznym światopoglądzie mają skłonność do przypisywania 
naukowcom wyższej atrakcyjności, moralności i orientacji prospołecznej?; 2) czy 
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z niskim poziomem scjentoteizmu wiąże się częstsze kojarzenie naukowców ze 
stereotypowymi „szaleńcami” z pierwszych dekad rozwoju kinematografii?; 
3) jakie postacie rzeczywistych naukowców wymieniane są jako „reprezentatyw-
ne egzemplarze” przez osoby o zróżnicowanym poziomie scjentoteizmu i jakie 
cechy tych naukowców oraz odkrycia są wskazywane jako najistotniejsze?

Innym zagadnieniem, którego rozpoznanie warto wzbogacić o aspekty po-
wiązane ze scjentoteizmem, jest sposób analizowania treści komunikatów osa-
dzonych w kontekście naukowym w zależności od tego, na ile są one spójne 
z posiadanymi przez jednostkę poglądami. Idealistyczne podejście do informacji 
naukowych zakłada, że osoby konfrontujące się z nimi weryfikują na ich pod-
stawie swoje dotychczasowe opinie. Rezultaty uzyskiwane w nurcie badań nad 
motywowanym poznaniem (motivated cognition) wskazują jednak, że na sto-
pień akceptacji informacji naukowych wpływa to, na ile ich treść pokrywa się 
z uznawanymi przez człowieka celami i wartościami (Sinatra et al., 2014), a wyż-
sze kompetencje intelektualne wcale nie stanowią czynnika chroniącego przed 
tendencyjnym myśleniem, ukierunkowanym na podtrzymywanie lub kwestio-
nowanie określonego stanowiska (Stanovich, West, Toplak, 2013). Przykładowo, 
Geoffrey D. Munro (2010) wykazał, że osoby zapoznające się z niezgodnymi 
z ich przekonaniami, a zawartymi w naukowych abstraktach informacjami na 
temat homoseksualistów były bardziej skłonne popierać tezę głoszącą, że me-
tody naukowe nie są w stanie jednoznacznie rozstrzygać tego typu kwestii. Co 
więcej, badacz ten odnotował, że w przypadku niezgodności pomiędzy uprzed-
nimi poglądami danej osoby a analizowanym przez nią komunikatem nauko-
wym sceptycyzm kierowany pod adresem metody naukowej ulegał uogólnieniu 
również na obszary niepowiązane z zagrożonym przekonaniem. 

W swoich badaniach na temat znaczenia neuronaukowego żargonu w od-
biorze informacji naukowych Nicholas Scurich i Adam Sniderman (2014) odno- 
towali, że zarówno osoby popierające stosowanie kary śmierci, jak i osoby sprze-
ciwiające się jej stosowaniu były skłonne wyżej oceniać jakość informacji nauko-
wych zaopatrzonych w neuronaukową terminologię wtedy, gdy treść doniesień 
pozostawała w zgodzie z ich przekonaniami, a niżej – kiedy była z nimi rozbież-
na. Analogiczne wyniki badacze ci uzyskali również w odniesieniu do kwestii 
dokonywania aborcji, kiedy to neuronaukowa terminologia miała bądź popie-
rać stanowisko, że płód jest zdolny do odczuwania bólu, bądź temu stanowisku  
zaprzeczać. W wymienionych przypadkach stopień akceptacji komunikatów  
naukowych pozostawał w powiązaniu z ich treścią. Natomiast Deena S. Weis-
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berg, Jordan C.V. Taylor i Emily J. Hopkins (2015) poddali analizie również to, 
na ile odbiór naukowych komunikatów jest uzależniony od kwestii formalnych. 
Badacze ci wykazali, że naukowe wyjaśnienia oceniane są jako bardziej satysfak-
cjonujące nie tylko w sytuacji, gdy są one rzeczywiście lepszymi wyjaśnieniami, 
lecz także wtedy, gdy zawierają odniesienia neuronaukowe, a nawet wtedy gdy są 
po prostu dłuższe. Dodatkowo zauważyli, że badani mieli trudność ze wskaza-
niem, które wyjaśnienie danego problemu jest bardziej trafne, gdy mieli dokonać 
wyboru pomiędzy wyjaśnieniem trafnym, ale nieosadzonym w neuronaukowym 
kontekście, a wyjaśnieniem błędnym, ale sformułowanym z użyciem neuro-
naukowego żargonu. Uzyskane przez Weisberg i współpracowników rezultaty 
sugerują, że stosunkiem odbiorców do przedstawianych komunikatów można 
do pewnego stopnia manipulować poprzez celowe ich wydłużanie, stosowanie 
retorycznych pętli i epatowanie określeniami kojarzącymi się ze specjalistyczną 
wiedzą neuronaukową. Pojawia się jednak pytanie, czy wymienione zjawiska są 
niezależne od poziomu scjentoteizmu, czy też zniekształcenia poznawcze zwią-
zane z odbiorem nauki wykazują zróżnicowany poziom natężenia w zależności 
od stopnia nasycenia światopoglądu scjentystycznym kontekstem. Interesująca 
wydaje się też odpowiedź na pytanie o to, czy osoby o wyższym poziomie scjento- 
teizmu są bardziej skłonne poddawać się urokowi przekazów naszpikowanych 
skomplikowaną, naukową terminologią niż osoby mniej entuzjastycznie odno-
szące się do elementów systemu naukowego. Warto się ponadto zastanowić, czy 
scjentystyczne ukierunkowanie światopoglądu przyczynia się do redukcji ten-
dencji związanych z mechanizmami motywowanego poznania, polegających 
na  dyskredytowaniu informacji naukowych w sytuacji, gdy ich treść nie jest 
zgodna z wcześniejszymi przekonaniami jednostki.

W przypadku motywowanego poznania tendencja do zniekształcania odbioru 
przekazów naukowych wiąże się z dążeniem do ochrony ważnych wartości i prze-
konań, człowiek jednak może mieć problemy z przyswajaniem i interpretacją infor-
macji naukowych także niezależnie od powiązania tych informacji ze swoimi pry-
watnymi poglądami o świecie. Dawne modele przekazywania  wiedzy naukowej 
społeczeństwu zakładały, że aby doprowadzić do propagacji wiedzy, wystarczy po 
prostu podawać ją ludziom, którzy aktualnie wykazują  deficyty edukacyjne. Co 
więcej, zakładano przy tym, że wskutek przyrostu wiedzy  nasilą się pozytywne 
postawy względem nauki i związanych z nią działań. Przekonania te okazały się 
jednak niesłuszne – nie ma możliwości zmieniania społecznej wiedzy naukowej 
wedle zasady zbliżonej do działania przełącznika off/on ani stopień wyedukowania 



189… do dalszych perspektyw badania scjentoteizmu

nie przekłada się bezpośrednio na pozytywne postawy względem elementów sys-
temu naukowego (Bromme, Goldman, 2014; Entradas, 2015; Sinatra et al., 2014). 
Reguły współczesnego świata nie pozwalają naukowcom na zamykanie się z ich 
pracą w spokojnych, choć niedostępnych „wieżach z kości słoniowej”, a uniemożli-
wiają to między innymi demokratyczne mechanizmy finansowania prowadzonych 
przez naukowców badań. Jak pokazuje opracowany przez ekspertów pracujących 
przy Komisji Europejskiej raport zatytułowany Options for strengthening. Respon-
sible research and innovation (2013), istnieją liczne obszary badań (na przykład 
genetyczne modyfikacje organizmów czy technologie nuklearne), które nie spo-
tykają się z pozytywnym odbiorem społecznym niezależnie od ich rzeczywistej 
wartości naukowej, co może przekładać się na ilość przeznaczanych na ich reali-
zację środków finansowych. Jak wskazują Gideon Skinner i Jayesh N. Shah (2014) 
w prezentacji wyników  swoich badań sondażowych przeprowadzonych w Wiel-
kiej Brytanii, osoby wysoko oceniające swój subiektywny poziom poinformowa-
nia w kwestiach zastosowania rezultatów naukowych w praktyce zwykle częściej 
uznawały, że korzyści z badań naukowych przewyższają ich koszty. 

W rozważaniu kwestii dotyczących dostępności informacji naukowych 
w dyskursie publicznym należy mieć na uwadze fakt, że opór przed ich przyswa-
janiem może mieć także podłoże rozwojowe. Zdaniem Paula Blooma i Deeny  
S.  Weisberg (2007), stopień formalnego ugruntowania przekonań zgodnych 
z aktualnym stanem wiedzy naukowej (na przykład na temat pochodzenia  
gatunków) wcale nie musi być wyższy od stopnia ugruntowania przekonań ludzi 
nieuznających naukowych interpretacji w danym obszarze, natomiast źródła obu 
stanowisk mogą znajdować się w opinii szanowanych autorytetów, a nie wynikać 
z systematycznej konfrontacji z faktami. Jak natomiast pokazują rezultaty badań 
przeprowadzonych przez Andrew Shtulmana i Joshuę Valcarcela (2012), posia-
dana wiedza naukowa nie tyle zastępuje w systemie poznawczym wcześniejsze, 
niezgodne z nią przekonania, ile przyczynia się do ich wytłumienia. Niekiedy 
zaś może się zdarzyć, że wcześniej wytłumione, nieadekwatne poglądy na dany 
temat ponownie dojdą do głosu. Badacze poddali analizie stopień dokładności 
i tempo oceny naukowej prawdziwości stwierdzeń dotyczących kwestii związa-
nych z matematyką, fizyką i biologią, w zależności od tego, czy stwierdzenia 
te zdawały się poprawne na poziomie intuicyjnym. Wykazali między innymi, 
że gdy intuicyjnie uznawana za poprawną odpowiedź jest zbieżna z odpowie-
dzią naukową (na przykład „Poruszający się pocisk traci prędkość” – prawda;  
„Poruszający się pocisk traci ciężar” – fałsz), badani częściej dokonywali popraw-
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nych ocen niż wtedy, gdy pomiędzy intuicją a naukową wiedzą występowały 
rozbieżności (na przykład „Poruszający się pocisk traci siłę” – intuicyjna praw-
da, ale naukowy fałsz; „Poruszający się pocisk traci wysokość’ – intuicyjny fałsz, 
ale naukowa prawda”1). Analizując tempo dokonywania wyłącznie poprawnych 
ocen wykorzystanych w procedurze stwierdzeń Shtulman i Valcarcel odnoto-
wali również, że w przypadku rozbieżności pomiędzy intuicją a stanowiskiem 
naukowym poprawne oceny dokonywane były istotnie wolniej, niż gdy taka 
rozbieżność nie występowała. Sugeruje to, że osoba odnosząca się do kwestii,  
której interpretacja naukowa nie jest zgodna z interpretacją intuicyjną, podejmu-
je wysiłek związany z wytłumieniem narzucającej się odpowiedzi, umożliwiają-
cy udzielenie odpowiedzi poprawnej. 

Warto jednak zastanowić się, czy w sytuacji wzmożonego wysiłku poznaw-
czego lub redukcji zasobów energetycznych (Baumeister, Bratslavsky, Muraven, 
Tice, 1998; Baumeister, Tierney, 2013; Tice, Baumeister, Shmueli, Muraven, 2007) 
u ludzi zdolnych do udzielania poprawnych odpowiedzi nie będzie dochodziło 
bądź do spadku efektywności ocen, bądź do spadku tempa ich udzielania. O tym 
zaś, że zmiana przekonań w kwestiach naukowych może nie być możliwa do 
zrealizowania w sposób szybki i całkowicie uwalniający od wcześniejszych prze-
konań, świadczy natomiast społeczny opór przed zmianą statusu Plutona, który 
w sierpniu 2006 roku przestał być uznawany za dziewiątą planetę Układu Sło-
necznego i zaczął być klasyfikowany jako planeta karłowata (Broughton, Sinatra, 
Nussbaum, 2013)2. 

Przedstawione kwestie również warto poddać analizie w kontekście scjento- 
teizmu. Czy osoby o wyższym poziomie natężenia aspektów scjentystycznego 
światopoglądu są w stanie szybciej zmieniać swoje dotychczasowe przekonania, 
gdy nie są one zbieżne z wiedzą naukową? Czy wyższy poziom scjentoteizmu 
związany jest z wyższą odpornością na poddawanie się wpływowi intuicyjnej 
wiedzy podczas oceniania prawdziwości informacji? Czy silniejsze scjentystycz-

1 Należy założyć, że przytoczone przykłady odnoszą się do pocisku wystrzelonego na ziemi 
z prędkością inną niż „prędkość ucieczki” czy pierwsza prędkość kosmiczna i poruszającego się 
w układzie wypełnionym ośrodkiem, w którym zachodzi proces tarcia (na przykład powietrzem). 
Nasz pocisk jest więc realnym pociskiem wystrzelonym choćby z pistoletu, a nie pociskiem  
z podręcznika fizyki, służącym omówieniu – dajmy na to – pierwszej zasady dynamiki Newtona.

2 Na marginesie: sami Czytelnicy mogą zastanowić się nad tym, czy w ich przekonaniu 
Pluton również zmienił swój status, czy też wciąż uznają go oni, na przykład z przyczyn emocjo-
nalnych lub wieloletniego przyzwyczajenia, za dziewiątą planetę Układu Słonecznego.
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ne ukierunkowanie światopoglądu przejawia się ogólnie bardziej przychylnym 
stosunkiem do prowadzenia badań naukowych, bez względu na to, jakiego  
obszaru mają one dotyczyć? Interesująca wydaje się także weryfikacja hipotezy 
o tym, że wraz ze wzrostem poziomu scjentoteizmu rośnie skłonność do stoso-
wania się do związanych ze stylem życia zaleceń formułowanych na przykład 
przez lekarzy czy dietetyków oraz zmniejsza się choćby gotowość do stosowania 
takich nieznajdujących uznania we współczesnej medycynie procedur, jak bio-
energoterapia czy homeopatia.

Ze światopoglądem scjentystycznym związane jest obdarzanie wysokim 
poziomem entuzjazmu elementów systemu naukowego. Do pewnego stopnia 
otwarte pozostaje pytanie o to, które dyscypliny uznawane są przez osoby o ta-
kim światopoglądzie za naukowe, a które nie. O ile wydaje się, że pozycja bio-
logii, fizyki, medycyny czy chemii jest w tym przypadku trudna do zakwestio-
nowania, sytuacja psychologii nie jest już tak oczywista, zwłaszcza jeśli chodzi 
o te jej obszary, w których badacze nie posługują się odniesieniami do genetyki,  
fizjologii i neurologii. Problem braku zaufania do psychologicznych studiów nad 
zachowaniem oraz uznawania ich za nienaukowe został podjęty przez Scotta  
O. Lilienfelda (2012). Badacz ten zwrócił uwagę, że według przeprowadzonych 
przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne w 2008 roku analiz, ludzie re-
latywnie rzadko wskazują psychologów jako profesjonalistów najbardziej kompe-
tentnych do udzielenia pomocy na przykład w przypadku problemów dotyczących 
zdrowia fizycznego, poprawy morale i produktywności organizacji, kwestii eko-
nomicznych czy spraw związanych z klimatem. Zdaniem Lilienfelda, krytyczny 
stosunek do statusu psychologii jako nauki wiąże się z sześcioma występującymi 
powszechnie opiniami na temat tej dyscypliny, mówiącymi, że 1) psychologicz-
ne diagnozy są zasadniczo tożsame ze zdrowym rozsądkiem, 2) psychologia nie 
posługuje się naukowymi metodami, 3) psychologia nie może formułować ogól-
nych teorii, ponieważ właściwości każdego człowieka mają charakter unikalny, 
4) rezultaty badań psychologii nie są powtarzalne, 5) psychologia nie jest w stanie 
formułować precyzyjnych przewidywań oraz 6) psychologia nie jest użyteczna 
ze społecznego punktu widzenia. Przedstawione poglądy na temat psychologii, 
według autora artykułu, mają swoje źródła między innymi w nieumiejętnym 
prezentowaniu psychologii przez samych badaczy oraz zrzeszające psychologów 
stowarzyszenia. Jako przykłady zjawisk wywierających negatywny wpływ na spo-
łeczny odbiór psychologów i psychologii Lilienfeld wskazuje brak zainteresowania 
czołowych badaczy rzetelną popularyzacją wyników własnych prac, dopuszczanie 
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do głosu w dyskusjach na tematy psychologiczne osób niebędących w tym zakre-
sie profesjonalistami czy brak działań zmierzających do wykreowania wizerunku 
psychologii jako dziedziny wyraźnie różniącej się od psychoterapii i psychiatrii. 

Zagadnienie niskiego poziomu naukowości psychologii w społecznym od-
biorze zostało poddane analizie również przez Christophera J. Fergusona (2015). 
Wyraził on opinię, że tematy spostrzegane jako wskaźniki kryzysu psychologii 
przez samych psychologów (na przykład kwestia replikowalności uzyskiwanych 
rezultatów) zapewne rzadko brane są pod uwagę przez masowego odbiorcę in-
formacji z zakresu psychologii. Ferguson zwraca uwagę raczej na aspekty zwią-
zane ze sposobami komunikowania się psychologów ze społeczeństwem, a tu nie 
ma zgodności pomiędzy laboratorium a praktyką codziennego życia. Zjawiska 
i zależności obserwowane w badaniach bywają prezentowane opinii publicznej 
w sposób wyolbrzymiony, co z jednej strony może prowadzić do wygórowanych 
oczekiwań wobec psychologii, skutkujących rozczarowaniem tą dyscypliną, 
z drugiej zaś do ośmieszania wizerunku psychologii i psychologów w sytuacjach, 
w których złożone zjawiska wyjaśniane są w bardzo prosty sposób (na przy-
kład wtedy, gdy przyczyny zachowań agresywnych sprowadza się wyłącznie do 
pochodnych modelowania i społecznego uczenia się). W opinii naukowca spo-
strzeganie psychologii jako dyscypliny niespełniającej standardów naukowości 
może być rezultatem angażowania się związanych z psychologią badaczy i insty-
tucji w aktywności o charakterze społeczno-politycznym, to zaś rodzi pytania 
o możliwość godzenia z sobą postulatu obiektywności nauki i działania w in-
teresie określonych grup społecznych, bez względu na ich wielkość. Zbyt częste 
formułowanie przez psychologów stanowisk w sprawach społeczno-politycznych 
stwarza ryzyko, iż badacze ci traktowani będą jako gracze na arenie ideologicz-
nej, a poziom propagacji wyników badań w mniejszym bądź większym stopniu 
uzależniony będzie od tego, na ile wyniki te wpisują się w treść wyrażonego 
wcześniej stanowiska. 

W przedstawionym kontekście można sformułować pytanie o to, czy po-
ziom natężenia scjentoteizmu wiąże się ze sposobem spostrzegania naukowego 
statusu psychologii w odniesieniu do innych dyscyplin. Przeprowadzone przed 
ponad dwudziestu laty badania wykazały, że naukowy status psychologii w opi-
nii respondentów był podobny jedynie do statusu socjologii, a niższy od sta-
tusów biologii, chemii, ekonomii, fizyki i medycyny (Janda, England, Lovejoy, 
Drury, 1998). W próbie określenia aktualnego społecznego wizerunku psycho-
logii jako nauki na tle wymienionych dyscyplin zasadne wydaje się kontrolowa-
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nie występującego u badanych osób poziomu natężenia aspektów związanych 
ze scjentoteizmem. Jeśli różnice pomiędzy poziomami naukowości psychologii 
i socjologii a poziomami naukowości innych dyscyplin nadal są możliwe do 
zaobserwowania, efekt ten powinien występować w bardziej wyrazistej postaci 
u osób o szczególnie wyraźnym scjentystycznym ukierunkowaniu przekonań 
światopoglądowych.

Choć kwestie dotyczące światopoglądu scjentystycznego na kartach tej książ-
ki rozwijane były w przeważającej mierze w odniesieniu do sposobów usto-
sunkowywania się do elementów systemu naukowego przez osoby na co dzień 
niezajmujące się nauką, ciekawym kierunkiem dociekań badawczych mogłoby 
być również zbadanie poziomu aspektów scjentoteizmu wśród naukowców. Czy 
poziom scjentoteizmu wśród przedstawicieli świata nauki różni się od tego, jaki 
odnotowywany jest w innych próbach badawczych? Czy osoby zajmujące się  
odmiennymi dziedzinami nauki różnią się pod względem poziomu nasycenia 
światopoglądu typowo scjentystycznymi elementami? Czy scjentoteizm studen-
tów i badaczy w obrębie danej dyscypliny naukowej przybiera inną postać, dlate-
go że osoby z tych grup są na różnych etapach akademickiej kariery? I wreszcie, 
jak do elementów systemu naukowego ustosunkowują się przedstawiciele dzie-
dzin, które w ramach samego scjentystycznego światopoglądu są spostrzegane 
jako mniej wartościowe niż nauka, to znaczy filozofii, religii i sztuki?





Aneks 1

Statystyki opisowe zmiennych  
analizowanych w poszczególnych badaniach

Tabela A
Statystyki opisowe zmiennych analizowanych w Badaniu 1 (n = 379)

Zmienna Minimum Maksimum Średnia
Odchylenie 

standardowe
Skośność Kurtoza

Zaufanie do metody 
naukowej

 4,00 20,00 12,00  3,40 −0,11 −0,35

Nauka jako źródło 
nadziei

 4,00 20,00 11,11  3,28  0,00 −0,33

Naukowcy jako jedyni 
eksperci

 4,00 20,00 11,39  4,14  0,01 −0,86

Nauka jako narzę-
dzie praktycznego 
wpływu

 4,00 20,00 11,40  3,39  0,04 −0,47

Scjentoteizm –  
poziom ogólny

18,00 76,00 45,91 11,24 −0,01 −0,26

Preferowanie 
porządku

 9,00 42,00 29,86  6,12 −0,50  0,28

Preferowanie 
przewidywalności

 9,00 48,00 31,74  7,02 −0,31  0,01

Nietolerancja 
wieloznaczności

 8,00 36,00 25,79  4,39 −0,31  0,39

Zamkniętość 
umysłowa

10,00 34,00 18,50  2,96  0,28  1,84

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Zmienna Minimum Maksimum Średnia
Odchylenie 

standardowe
Skośność Kurtoza

Zdecydowanie  5,00  30,00  18,31  4,73 −0,10 −0,10

Potrzeba 
poznawczego 
domknięcia –
poziom ogólny

49,00 180,00 124,21 16,94 −0,35  1,50

Potrzeba poznania 65,00 180,00 129,98 19,21 −0,13  0,34

Tabela B
Statystyki opisowe zmiennych analizowanych w Badaniach 2 i 3 (n = 137)

Zmienna Minimum Maksimum Średnia
Odchylenie 

standardowe
Skośność Kurtoza

Zaufanie do metody 
naukowej

 5,00 20,00 11,28  3,27  0,03 −0,51

Nauka jako źródło 
nadziei

 4,00 20,00 11,08  3,73  0,19 −0,33

Naukowcy jako jedyni 
eksperci

 4,00 19,00 10,80  3,25 −0,05 −0,32

Nauka jako 
narzędzie 
praktycznego wpływu

 4,00 18,00 10,81  3,14  0,00 −0,40

Scjentoteizm – poziom 
ogólny

18,00 70,00 43,98 10,47 −0,02 −0,22

Maksymalizacja 17,00 78,00 54,27  9,98 −0,91  2,08

Suma poprawnych 
odpowiedzi w CRT

 0,00  3,00  1,48  1,18 −0,01 −1,50

Tabela C
Statystyki opisowe zmiennych analizowanych w Badaniu 4 (n = 376)

Zmienna Minimum Maksimum Średnia
Odchylenie 

standardowe
Skośność Kurtoza

Zaufanie do metody 
naukowej

4,00 20,00 12,00 3,39 −0,11 −0,33

Nauka jako źródło 
nadziei

4,00 20,00 11,10 3,27  0,00 −0,31

Naukowcy jako jedyni 
eksperci

4,00 20,00 11,38 4,11  0,01 −0,84

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Zmienna Minimum Maksimum Średnia
Odchylenie 

standardowe
Skośność Kurtoza

Nauka jako narzędzie 
praktycznego wpływu

 4,00 20,00 11,42  3,39  0,03 −0,45

Scjentoteizm – poziom 
ogólny

18,00 76,00 45,90 11,18 −0,01 −0,22

Neurotyczność  3,00 48,00 23,22  9,02  0,38 −0,32

Ekstrawertyczność  7,00 41,00 26,55  6,20 −0,30  0,01

Otwartość  
na doświadczenie

 8,00 44,00 27,94  6,22  0,09 −0,37

Ugodowość  7,00 48,00 29,29  6,67 −0,35  0,29

Sumienność  5,00 49,00 32,90  7,86 −0,46  0,12

Tabela D
Statystyki opisowe zmiennych analizowanych w Badaniu 5 (n = 178)

Zmienna Minimum Maksimum Średnia
Odchylenie 

standardowe
Skośność Kurtoza

Zaufanie do metody 
naukowej

 4,00 19,00 12,39 3,17 −0,25 −0,25

Nauka jako źródło 
nadziei

 4,00 20,00 11,38 2,94 −0,02 −0,02

Naukowcy jako jedyni 
eksperci

 4,00 20,00 12,05 3,73 –0,08 −0,58

Nauka jako narzędzie 
praktycznego wpływu

 4,00 20,00 11,37 3,09 −0,07 −0,41

Scjentoteizm –  
poziom ogólny

23,00 71,00 47,18 9,83  0,08 −0,12

Bóg zły 11,00 51,00 17,88 8,09  1,84  3,61

Bóg zabawny  5,00 25,00 16,51 4,85 −0,36 −0,32

Bóg starotestamentowy  5,00 25,00 14,57 4,79  0,07 −0,84

Bóg nowotestamentowy 10,00 50,00 43,05 8,43 −1,79  3,35

Bóg potężny 18,00 50,00 44,99 6,18 −1,91  3,94

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony
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Tabela E
Statystyki opisowe zmiennych analizowanych w Badaniu 6 (n = 375)

Zmienna Minimum Maksimum Średnia
Odchylenie 

standardowe
Skośność Kurtoza

Zaufanie do metody 
naukowej

 4,00 20,00 12,01  3,39 −0,12 −0,34

Nauka jako źródło nadziei  4,00 20,00 11,10  3,27  0,00 −0,31

Naukowcy jako jedyni 
eksperci

 4,00 20,00 11,38  4,12  0,01 −0,84

Nauka jako narzędzie 
praktycznego wpływu

 4,00 20,00 11,41  3,40  0,04 −0,47

Scjentoteizm – poziom 
ogólny

18,00 76,00 45,90 11,20 −0,01 −0,23

Perspektywa 
przeszłościowa 
pozytywna

 1,67  5,00  3,65  0,67 −0,53 −0,01

Perspektywa 
przeszłościowa 
negatywna

 1,20  5,00  3,04  0,89  0,08 −0,59

Perspektywa 
teraźniejszościowa
hedonistyczna

 1,40  4,93  3,38  0,66 −0,15 −0,10

Perspektywna 
teraźniejszościowa 
fatalistyczna

 1,00  4,89  2,62  0,68  0,14 −0,11

Perspektywa 
przyszłościowa

 1,15  5,00  3,58  0,67 −0,38  0,52

Perspektywa
przyszłościowa 
transcendentalna

 1,00  5,00  3,53  0,97 −0,69 0,13

Tabela F
Statystyki opisowe zmiennych analizowanych w Badaniu 7 (n = 379)

Zmienna Minimum Maksimum Średnia
Odchylenie 

standardowe
Skośność Kurtoza

Zaufanie do metody 
naukowej

4,00 20,00 11,99 3,39 −0,11 −0,34

Nauka jako źródło nadziei 4,00 20,00 11,09 3,27  0,01 −0,32

Naukowcy jako jedyni 
eksperci

4,00 20,00 11,37 4,13  0,01 −0,85

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Zmienna Minimum Maksimum Średnia
Odchylenie 

standardowe
Skośność Kurtoza

Nauka jako narzędzie 
praktycznego wpływu

 4,00 20,00 11,40  3,39  0,04 −0,46

Scjentoteizm – 
poziom ogólny

18,00 76,00 45,85 11,20 −0,01 −0,24

Natura  8,00 56,00 30,47  8,11 −0,08  0,02

Kultura 11,00 54,00 36,44  7,24 −0,14  0,08

Interakcja 13,00 56,00 42,91  6,10 −0,76  1,67

Tabela G
Statystyki opisowe zmiennych analizowanych w Badaniu 8 (n = 591)

Zmienna Minimum Maksimum Średnia
Odchylenie 

standardowe
Skośność Kurtoza

Zaufanie do metody 
naukowej

 4,00 20,00 12,45  4,14 −0,26 −0,73

Naukowcy jako jedyni 
eksperci

 4,00 20,00 12,16  3,98 −0,09 −0,67

Nauka jako źródło nadziei  4,00 20,00 12,83  4,34 −0,14 −0,91

Nauka jako narzędzie 
praktycznego wpływu

 4,00 20,00 11,83  4,19  0,00 −0,76

Scjentoteizm – poziom 
ogólny

16,00 80,00 49,27 14,33 −0,08 −0,72

Kierowanie sobą  
w myśleniu

 3,00 18,00 15,34  2,29 −1,05  1,73

Kierowanie sobą 
w działaniu

 4,00 18,00 15,81  2,24 −1,23  1,90

Stymulacja  3,00 18,00 10,74  3,29  0,00 −0,57

Hedonizm  3,00 18,00 13,49  3,02 −0,59  0,14

Osiągnięcia  3,00 18,00 12,58  3,33 −0,41 −0,30

Władza nad ludźmi  3,00 18,00  8,78  3,59  0,30 −0,46

Władza nad zasobami  3,00 17,00  6,27  2,94  1,04  0,78

Prestiż  3,00 18,00 13,05  3,40 −0,54 −0,32

Bezpieczeństwo osobiste  3,00 18,00 14,07  2,66 −0,66  0,40

Bezpieczeństwo  
społeczne

 3,00 18,00 14,19  3,46 −0,97  0,56

Tradycja  3,00 18,00  9,52  4,11  0,16 −0,88

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Zmienna Minimum Maksimum Średnia
Odchylenie 

standardowe
Skośność Kurtoza

Przystosowanie do reguł 3,00 18,00 11,25  3,59 −0,36 −0,53

Przystosowanie do innych 3,00 18,00 10,56  3,93 −0,06 −0,85

Pokora 3,00 18,00 11,81  3,11 −0,24 −0,25

Życzliwość –  
niezawodność

3,00 18,00 15,60  2,39 −1,24  2,07

Życzliwość – troska 4,00 18,00 15,58  2,27 −1,27  2,14

Uniwersalizm społeczny 3,00 18,00 14,78  3,05 −1,09  1,08

Uniwersalizm ekologiczny 3,00 18,00 14,19  3,15 −0,83  0,44

Uniwersalizm tolerancja 3,00 18,00 14,46  2,88 −1,03  1,16

Tabela H
Statystyki opisowe zmiennych analizowanych w Badaniu 9 (n = 184)

Zmienna Minimum Maksimum Średnia
Odchylenie 

standardowe
Skośność Kurtoza

Zaufanie do metody 
naukowej

 4,00 19,00 12,38 3,16 −0,23 −0,28

Naukowcy jako jedyni 
eksperci 

 4,00 20,00 11,43 2,97  0,07  0,15

Nauka jako źródło nadziei  4,00 20,00 12,07 3,71 −0,05 −0,56

Nauka jako narzędzie 
praktycznego wpływu

 4,00 20,00 11,35 3,08 −0,06 −0,44

Scjentoteizm – poziom 
ogólny

23,00 71,00 47,23 9,89  0,13 −0,11

Samoakceptacja 12,00 20,00 17,72 1,95 −0,69 −0,13

Afiliacja  9,00 20,00 18,18 2,26 −1,50  2,07

Zdrowie  2,00 10,00  7,49 1,96 −0,68 −0,02

Sukces finansowy  5,00 15,00 11,39 2,43 −0,35 −0,48

Wizerunek/popularność  3,00 15,00  8,71 2,95  0,00 −0,51

Duchowość  4,00 20,00 12,71 4,08 −0,11 −0,81

Wspólnotowość  2,00 10,00  8,34 1,41 −0,92  1,40

Cele wewnętrzne 30,00 50,00 43,40 4,34 −0,78  0,32

Cele zewnętrzne  9,00 30,00 20,09 4,63 −0,01 −0,30

Cele transcendentalne 10,00 30,00 21,05 4,72 −0,09 −0,69

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony



201Aneks 1. Statystyki opisowe zmiennych analizowanych w poszczególnych badaniach

Tabela I
Statystyki opisowe zmiennych analizowanych w Badaniach 10–12 (n = 379)

Zmienna Minimum Maksimum Średnia
Odchylenie 

standardowe
Skośność Kurtoza

Zaufanie do metody 
naukowej

 4,00 19,00 12,49  3,50 −0,40 −0,37

Nauka jako źródło nadziei  4,00 20,00 11,64  3,36 −0,02 −0,57

Naukowcy jako jedyni 
eksperci

 4,00 20,00 12,16  3,86 −0,12 −0,64

Nauka jako narzędzie 
praktycznego wpływu

 4,00 20,00 11,44  3,61  0,08 −0,62

Scjentoteizm – poziom 
ogólny

18,00 71,00 47,73 11,47 −0,15 −0,53

Materialistyczna wizja 
świata

 4,00 28,00 19,96  4,76 −0,61  0,30

Idealistyczna wizja świata  4,00 27,00 14,53  5,16  0,33 −0,43

Pragmatyzm decyzyjny  4,00 28,00 20,94  4,89 −0,88  0,83

Wewnętrzne 
zaangażowanie

12,00 28,00 25,33  2,85 −1,67  3,25

Pawia autoprezentacja  4,00 27,00  9,09  4,92  1,29  1,37

Abnegacja  9,00 28,00 20,87  3,82  0,06 −0,46

Orientacja sprawcza  2,80  6,60  4,89  0,80  0,02 −0,59

Orientacja wspólnotowa  3,20  7,00  5,55  0,73 −0,46 −0,04

Orientacja 
niepohamowanie 
sprawcza

 1,18  6,55  3,85  0,91  0,13  0,53

Orientacja 
niepohamowanie 
wspólnotowa

 2,55  7,00  4,75  0,83  0,03 −0,28

Wiara w grę o sumie 
zerowej

17,00 73,00 43,63 11,28  0,03 −0,28

Tabela J
Statystyki opisowe zmiennych analizowanych w Badaniu 13 (n = 396)

Zmienna
Mini-
mum

Maksimum Średnia
Odchylenie 

standardowe
Skośność Kurtoza

Zaufanie do metody naukowej 4,00 20,00 12,22 4,41 −0,20 −0,97

Naukowcy jako jedyni  
eksperci

4,00 20,00 13,00 4,44 −0,19 −0,94

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Zmienna Minimum Maksimum Średnia
Odchylenie 

standardowe
Skośność Kurtoza

Nauka jako źródło nadziei  4,00 20,00 12,01  4,01 −0,13 −0,74

Nauka jako narzędzie  
praktycznego wpływu

 4,00 20,00 11,57  4,41  0,04 −0,87

Scjentoteizm – poziom ogólny 16,00 80,00 48,80 15,22 −0,10 −0,88

Postawy proszczepionkowe  0,00 10,00  6,49  4,02 −0,58 −1,40

Zdrowie instrumen-
talne

 9,00 36,00 26,66  4,98 −0,43  0,25

hedonistyczne  8,00 42,00 28,07  7,02 −0,31 −0,22

szczęściodajne  3,00 18,00 10,70  3,77 −0,10 −0,65

kontrolowalne  6,00 30,00 16,38  4,99  0,32 −0,20

Umiejscowie- 
nie kontroli 
nad zdrowiem

kontrola 
wewnętrzna

 7,00 36,00 23,64  5,71 −0,04 −0,05

znaczący inni  6,00 33,00 16,71  5,54  0,09 −0,50

przypadek  6,00 31,00 16,07  5,19  0,41 −0,06

Myślenie spiskowe  0,00 25,00 16,55  5,20 −0,14 −0,82

Tabela K
Statystyki opisowe zmiennych analizowanych w Badaniu 14 (n = 350)

Zmienna Minimum Maksimum Średnia
Odchylenie 

standardowe
Skośność Kurtoza

Zaufanie do metody 
naukowej

 4,00 20,00 12,95  3,63 −0,26 −0,39

Nauka jako źródło nadziei  4,00 20,00 12,05  3,89  0,00 −0,57

Naukowcy jako jedyni 
eksperci

 4,00 20,00 12,93  4,61 −0,28 −1,06

Nauka jako narzędzie 
praktycznego wpływu

 4,00 20,00 12,85  3,55 −0,31 −0,42

Scjentoteizm – poziom 
ogólny

19,00 78,00 50,77 12,91 −0,14 −0,69

Empatyzacja  7,00 66,00 41,07 11,73 −0,44 −0,39

Systematyzacja  4,00 69,00 34,93 12,62  0,15 −0,29

Przyzwolenie 
na wykraczanie poza
normy bioetyczne
w imię nauki

10,00 40,00 19,59  8,01  0,84 −0,07

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony
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Tabela L
Statystyki opisowe zmiennych analizowanych w Badaniu 15 (n = 136)

Zmienna Minimum Maksimum Średnia
Odchylenie 

standardowe
Skośność Kurtoza

Zaufanie do metody 
naukowej

 5,00 20,00 12,43  3,47 −0,11 −0,37

Naukowcy jako jedyni 
eksperci

 4,00 20,00 12,16  4,34 −0,06 −1,08

Nauka jako źródło nadziei  5,00 20,00 11,42  3,40  0,02 −1,63
Nauka jako narzędzie
praktycznego wpływu

 4,00 20,00 12,12  3,54 –0,04 −0,45

Scjentoteizm – 
poziom ogólny

23,00 77,00 48,13 12,26 −0,02 −0,59

Obrazy – dzieła sztuki

Budynki walory
estetyczne

10,00  42,00  26,31  7,13  0,07 −0,21

wywoływane
emocje

 6,00  42,00  24,93  6,87 −0,49  0,43

Portrety walory
estetyczne

12,00  42,00  28,27  6,30  0,05  0,05

wywoływane
emocje

 9,00  42,00  25,34  5,96  0,24  0,54

Martwa
natura

walory
estetyczne

 6,00  42,00  26,93  7,14 −0,49  0,43

wywoływane
emocje

 6,00  42,00  25,44  6,90 −0,05  0,63

Pejzaże walory
estetyczne

 9,00  42,00 31,65  6,35 −0,78  1,11

wywoływane
emocje

11,00  42,00 32,29  6,46 −0,61  0,32

Abstrakcja walory
estetyczne

 6,00  42,00  25,56  8,02 −0,24 −0,51

wywoływane
emocje

 6,00  42,00  24,99  7,00 −0,08  0,52

Sztuka
ogółem

walory
estetyczne

85,00 202,00 138,71 24,85  0,14  0,08

wywoływane
emocje

49,00 199,00 132,98 23,92 −0,05  1,03

Obrazy – nauka

Fraktale walory
estetyczne

8,00  42,00  26,09  8,62 −0,17 −0,80

wywoływane
emocje

6,00  41,00  23,84  7,73 −0,04 −0,45

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Zmienna Minimum Maksimum Średnia
Odchylenie 

standardowe
Skośność Kurtoza

Chemia/ 
fizyka

walory
estetyczne

 15,00  42,00  30,40  5,65 −0,10 −0,23

wywoływane
emocje

 9,00  42,00  29,09  5,48 −0,33  0,86

Biologia walory
estetyczne

12,00  42,00  28,74  6,34 −0,34  0,16

wywoływane
emocje

 10,00  42,00  26,40  6,05 −0,05  0,24

Astronomia walory
estetyczne

 7,00  42,00  31,88  6,96 −0,62  0,36

wywoływane
emocje

 6,00  42,00  30,59  7,51 −0,56  0,12

Neuronauki walory
estetyczne

 11,00  40,00  24,33  5,99 −0,15 −0,25

wywoływane
emocje

 6,00  40,00  22,73  6,96 −0,01 −0,16

Nauka
ogółem

walory
estetyczne

70,00 199,00 141,74 24,78 −0,14 −0,20

wywoływane
emocje

38,00 194,00 132,24 25,24 −0,43  0,95

Tabela M
Statystyki opisowe zmiennych analizowanych w Badaniu 16 (n = 201)

Zmienna Minimum Maksimum Średnia
Odchylenie 

standardowe
Skośność Kurtoza

Zaufanie do metody 
naukowej

 4,00 20,00 12,40  3,15 −0,36 −0,11

Naukowcy jako jedyni 
eksperci

 4,00 20,00 12,13  3,96 −0,16 −0,69

Nauka jako źródło nadziei  4,00 20,00 11,32  3,18  0,18 −0,39

Nauka jako narzędzie 
praktycznego wpływu

 4,00 19,00 11,72  3,26 −0,38 −0,30

Scjentoteizm – poziom 
ogólny

19,00 70,00 47,57 10,25 −0,25 −0,28

Samoocena  8,00 40,00 28,51  6,25 −0,50 −0,16

Afekt pozytywny 12,00 80,00 31,58  8,86  0,59  3,47

Afekt negatywny 10,00 46,00 15,47  7,25  1,84  3,26

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony
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Tabela N
Statystyki opisowe zmiennych analizowanych w Badaniu 17 (n = 234)

Zmienna Minimum Maksimum Średnia
Odchylenie 

standardowe
Skośność Kurtoza

Zaufanie do metody 
naukowej

 4,00 20,00 12,60  3,57 −0,23 −0,21

Naukowcy jako jedyni 
eksperci

 4,00 20,00 12,43  4,14 −0,05 −0,64

Nauka jako źródło nadziei  4,00 20,00 11,98  3,80 −0,05 −0,44

Nauka jako narzędzie 
praktycznego wpływu

 4,00 20,00 11,94  3,64 −0,06 −0,33

Scjentoteizm – poziom 
ogólny

16,00 80,00 48,95 12,61 −0,10 −0,16

Samoocena 13,00 40,00 30,16  6,45 −0,47 −0,47

Tabela O
Statystyki opisowe zmiennych analizowanych w Badaniu 18 (n = 381)

Zmienna Minimum Maksimum Średnia
Odchylenie 

standardowe
Skośność Kurtoza

Zaufanie do metody 
naukowej

 4,00 20,00 12,61  3,51 −0,20 −0,25

Naukowcy jako jedyni 
eksperci

 4,00 20,00 12,42  4,18 −0,08 −0,80

Nauka jako źródło 
nadziei

 4,00 20,00 11,89  3,66 −0,03 −0,48

Nauka jako narzędzie 
praktycznego wpływu

 4,00 20,00 12,05  3,58 −0,09 −0,38

Scjentoteizm – poziom 
ogólny

16,00 80,00 48,96 12,41 −0,09 −0,31

Ocena wiarygodności 
doniesień naukowych

29,00 98,00 66,72  9,76  0,00  0,70
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Tabela P
Statystyki opisowe zmiennych analizowanych w Badaniu 19 (n = 133)

Zmienna Minimum Maksimum Średnia
Odchylenie 

standardowe
Skośność Kurtoza

Zaufanie do metody
naukowej

 4,00 20,00 12,45  3,04  0,01 −0,15

Naukowcy jako
jedyni eksperci

 4,00 20,00 11,48  3,71  0,06 −0,42

Nauka jako źródło
nadziei

 4,00 20,00 11,37  3,47  0,31 −0,09

Nauka jako narzędzie 
praktycznego wpływu

 4,00 20,00 11,59  3,35 −0,16 −0,14

Scjentoteizm – poziom 
ogólny

18,00 78,00 46,89 10,42 −0,01  0,46

Dostrzeganie sensu
w przypadkowych
zdaniach

 6,00 26,00 14,47  4,51 −0,15 −0,43



Aneks 2

Autorskie narzędzia wykorzystane w badaniach

Kwestionariusz opinii o nauce

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Poniżej znajduje się lista stwierdzeń odnoszących się do problematyki związanej z nauką, 
naukowcami i odkryciami naukowymi. Proszę zaznaczyć, w jakim stopniu zgadza się 
Pani/Pan z każdym z tych stwierdzeń.

1 – Zdecydowanie się nie zgadzam; 2 – Raczej się nie zgadzam; 3 – Trudno powiedzieć; 
4 – Raczej się zgadzam; 5 – Zdecydowanie się zgadzam.

1 Wątpić w obiektywność nauki to tak, jakby wątpić w istnienie 
świata.

1 2 3 4 5

2 Naukowcy mogą zastąpić filozofów i kapłanów w próbach od-
powiedzi na pytania nurtujące ludzi od tysięcy lat.

1 2 3 4 5

3 Odkrycia naukowe sprawiają, że dawne podziały występujące 
wśród ludzi są coraz mniej istotne.

1 2 3 4 5

4 Ludzie wątpiący w założenia nauki tak naprawdę nie są w sta-
nie ich pojąć.

1 2 3 4 5

5 Dzięki nauce człowiek uzyskał możliwość panowania nad 
przyrodą.

1 2 3 4 5

6 Jeśli istnieje prawda, to można do niej dojść jedynie na drodze 
poznania naukowego.

1 2 3 4 5

7 Odkrycia i wiedza naukowa przyczyniają się do łagodzenia 
konfliktów między ludźmi.

1 2 3 4 5
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8 Nawet takie zjawiska, jak miłość, sztuka, przyjaźń czy wiara, 
można opisywać i wyjaśniać dzięki nauce.

1 2 3 4 5

9 Praca naukowców jest bardziej pożyteczna niż praca kapła-
nów, filozofów czy artystów.

1 2 3 4 5

10 Odkrycia naukowców sprawiają, że coraz mniej musimy bać 
się o swoją przyszłość.

1 2 3 4 5

11 Czego nauka nie jest w stanie odkryć, tego ludzkość nie może 
znać.

1 2 3 4 5

12 Dzięki rozwojowi nauki już wkrótce będziemy w stanie zmie-
niać rzeczywistość zgodnie z naszymi potrzebami.

1 2 3 4 5

13 Nawet najodważniejsze koncepcje naukowe są bardziej racjo-
nalne niż idee filozoficzne czy religijne.

1 2 3 4 5

14 Dzięki rozwojowi nauki odmienne światopoglądy coraz rza-
dziej będą źródłem konfliktów między ludźmi.

1 2 3 4 5

15 Teorie naukowe opierają się na niepodważalnych fundamen-
tach.

1 2 3 4 5

16 Prędzej czy później naukowcy będą w stanie rozwikłać wszyst-
kie tajemnice przyrody.

1 2 3 4 5

PŁEĆ: kobieta mężczyzna*

WIEK: mam …………… lat
WYKSZTAŁCENIE: podstawowe zawodowe średnie wyższe*

KLUCZ (w przypadku każdej skali wynik stanowi suma punktów uzyskanych w odno-
szących się do niej stwierdzeniach):
Zaufanie do metody naukowej – stwierdzenia 1, 4, 11, 15.
Naukowcy jako jedyni eksperci – stwierdzenia 2, 6, 9, 13.
Nauka jako źródło nadziei – stwierdzenia 3, 7, 10, 14.
Nauka jako narzędzie praktycznego wpływu – stwierdzenia 5, 8, 12, 16.
Wynik ogólny – suma wszystkich 16 stwierdzeń kwestionariusza.

* Niepotrzebne skreślić.
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Kwestionariusz oceny wiarygodności diagnoz i prognoz naukowych

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Poniżej znajduje się lista stwierdzeń odnoszących się do aktualnych diagnoz i prognoz 
naukowych. Proszę zaznaczyć, w jakim stopniu uważa je Pani/Pan za wiarygodne.

1 – Zdecydowanie niewiarygodne; 2 – Niewiarygodne; 3 – Raczej niewiarygodne;  
4 – Trudno powiedzieć; 5 – Raczej wiarygodne; 6 – Wiarygodne;  

7 – Zdecydowanie wiarygodne.

1 Tworzone przez zwierzęta konstrukcje są w takim sa-
mym stopniu dziełem ewolucji jak ich budowniczowie.

1 2 3 4 5 6 7

2 Na początku swojej historii Droga Mleczna wchłonęła 
wiele malutkich galaktyk.

1 2 3 4 5 6 7

3 Wołania o pomoc ssaczych niemowląt są uderzająco 
podobne.

1 2 3 4 5 6 7

4 W leczeniu chrapania pomocne mogą być nowe tera-
pie, takie jak wstrząs zaaplikowany do nerwu.

1 2 3 4 5 6 7

5 Neurony „zapalają” się w naszych głowach, zanim 
jeszcze uświadomimy sobie, że podjęliśmy decyzję.

1 2 3 4 5 6 7

6 Eksploracja Europy – lodowego księżyca Jowisza – 
będzie naszą największą szansą na znalezienie życia 
pozaziemskiego w Układzie Słonecznym.

1 2 3 4 5 6 7

7 Za pandemię otyłości i cukrzycy może odpowiadać 
mutacja genetyczna.

1 2 3 4 5 6 7

8 Wewnątrz komórek znaleziono strukturę, która za-
wsze leży u podstaw stanu zapalnego.

1 2 3 4 5 6 7

9 Brak synchronizacji w dojrzewaniu sieci nerwowych 
w mózgu czyni młodego człowieka podatnym na 
podejmowanie ryzyka, ale także stwarza wyjątkowe 
możliwości rozwoju zdolności poznawczych i adapta-
cyjnych.

1 2 3 4 5 6 7

10 Zanikanie gwiazd w pobliskich galaktykach może 
oznaczać narodziny czarnych dziur.

1 2 3 4 5 6 7

11 Śmieciowe jedzenie może zaburzać mechanizmy kon-
troli sytości w mózgu, ponieważ włącza hipernapęd 
naszemu apetytowi.

1 2 3 4 5 6 7

12 Zaczynamy zapamiętywać słowa, formować preferen-
cje żywieniowe i trenować koordynację ręka – oko na 
długo przed narodzinami.

1 2 3 4 5 6 7
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13 Bakterie porozumiewają się dzięki sygnałom elek-
trycznym, tak samo jak komórki mózgu.

1 2 3 4 5 6 7

14 Najnowsze badania dowodzą, że sposób wypowiada-
nia się pacjentów może zawierać wskazówki ułatwia-
jące postawienie diagnozy.

1 2 3 4 5 6 7

PŁEĆ: kobieta mężczyzna*

WIEK: mam …………… lat
WYKSZTAŁCENIE: podstawowe zawodowe średnie wyższe*

KLUCZ: wynik kwestionariusza stanowi suma punków uzyskanych przez badaną osobę 
w jego 14 pozycjach.

* Niepotrzebne skreślić.
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Łukasz Jach

The Scientistic Worldview
Correlates and Conditions

Summary

The monograph presents the results of nineteen different studies on the psychological condi-
tions and correlates of contemporary scientistic worldview (scientotheism). This worldview can 
be characterized by the tendency to justify one’s own beliefs and actions with scientific facts and 
living according to the theories posed by scientists, connected with the belief that the scientific 
language is the most perfect and valuable way of articulating the world and the phenomena that 
exist in it.

This monograph has been divided into two parts. The first part, titled, “Connections and  
Predictors of the Scientific Worldview” comprises four chapters. Chapter one is devoted to the 
analysis of the connections between scientotheism and personality traits, as well as such aspects 
of the human existence as the need for cognitive closure, need for cognition, maximalist ten-
dencies and cognitive reflexivity. Chapter two contains information relating to the relationship  
between the discussed worldview and the image of God, temporal orientations and the con-
victions regarding human traits and characteristics. Chapter three discusses the connections 
between the scientistic worldview and the spheres of values and life aspirations, while chapter 
four presents the connections between scientism and psychological mercantilism, causative and 
collective orientations, as well as the belief in the fact that life is, in fact, a sum zero game.

The second part of the book is entitled “Consequences of the Scientistic Worldview” and 
consists of five chapters. Chapter five discusses the links between scientotheism and the attitudes 
towards health and vaccination. Chapter six presents the connections between the discussed 
worldview and the attitudes towards bioethical norms. Chapter seven focuses on the relation-
ship between the scientistic worldview and aesthetic preferences, while chapter eight contains 
information regarding the potential role of scientotheism in the process of constructing one’s 
self-esteem on the basis of issues connected with science. Chapter nine presents the research 
findings on the connections between the scientistic worldview and the methods of evaluating 
information of various levels of credibility.

The monograph presents a continuation of the issues touched upon by the author in his 
previous book, titled Science as the Object of Cult. Introduction to Scientotheism (Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, 2015). It is addresses to people interested in the meaning of science in 
the contemporary world, academics who study contemporary social and cultural trends, as well 
as people who study the relationship between science and its wider perception.





Łukasz Jach

Die szientifische Weltanschauung –
Korrelate und Bedingungen

Zusammenfassung

Das Buch präsentiert die Ergebnisse von insgesamt neunzehn Studien zu psychologischen 
Bedingungen und Korrelaten der heutzutage auftretenden szientifischen Weltanschauung (Szien-
totheismus). Diese Weltanschauung ist sowohl durch die Tendenz gekennzeichnet, eigene Über-
zeugungen und Verhaltensweisen durch wissenschaftliche Erkenntnisse zu begründen als auch 
dadurch, dass sie auf der Basis der von den Wissenschaftlern formulierten Feststellungen funk-
tioniert. Die Wissenschaftssprache wird dabei als die perfekteste und wertvollste Art der Bezug-
nahme auf die Welt und ihre Phänomene angesehen.

Die Publikation gliedert sich in zwei Teile. Der Teil – Verbindungen und Prädikatoren der 
szientifischen Weltanschauung besteht aus vier Kapiteln. Das erste widmet sich der Analyse  
der Zusammenhänge zwischen dem Szientotheismus und den Persönlichkeitsmerkmalen sowie 
folgenden Aspekten der menschlichen Funktionsweise: Bedürfnis nach einem kognitiven Ver-
schluss, Bedürfnis nach der Erkenntnis, maximalistische Tendenzen und kognitive Reflexivi-
tät. Das zweite Kapitel informiert über die Beziehungen zwischen der untersuchten Form der 
Weltanschauung und dem Bild Gottes, temporären Orientierungen und Überzeugungen von den 
Quellen der menschlichen Merkmale und Eigenschaften. Im dritten Kapitel werden die Verbin-
dungen der szientifischen Weltanschauung mit dem Bereich der Werte und Lebensambitionen 
thematisiert. Das vierte Kapitel beschreibt die Verknüpfung des Szientotheismus mit dem psychi-
schen Merkantilismus, ursächlichen und gemeinschaftlichen Orientierungen sowie dem Glauben 
daran, dass das Leben ein Nullsummenspiel ist.

Der zweite Teil des Buches heißt Konsequenzen der szientifischen Weltanschauung und setzt 
sich aus fünf Kapiteln zusammen. Im fünften Kapitel werden die Beziehungen zwischen dem 
Szientotheismus und der Art der Bezugnahme auf die Gesundheitsprobleme und Schutzimpfun-
gen dargestellt. Das sechste Kapitel zeigt die Zusammenhänge zwischen der untersuchten Form 
der Weltanschauung und der Einstellung zu den bioethischen Normen auf. Im Fokus des siebten 
Kapitels stehen die Beziehungen zwischen der szientifischen Weltanschauung und den ästheti-
schen Präferenzen, im achten Kapitel wird auf die Rolle aufmerksam gemacht, welche der Szien-
totheismus beim Aufbau der menschlichen Selbsteinschätzung spielen kann, die auf den mit der 
Wissenschaft verbundenen Fragen beruht. Im neunten Kapitel werden die Ergebnisse der Studien 
zu den Verbindungen der szientifischen Weltanschauung mit den Techniken zur Bewertung von 
Informationen mit einem differenzierten Glaubwürdigkeitsgrad vorgestellt.
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Das Buch setzt die Themen fort, die der Autor in seinem früheren Buch Wissenschaft als 
Kultgegenstand. Einführung ins Konzept des Szientotheismus präsentierte, das im Jahre 2015 
im Verlag der Schlesischen Universität erschien. Das Buch richtet sich an diejenigen Personen, 
die an der Bedeutung der Wissenschaft in der modernen Welt interessiert sind, zeitgenössische  
soziokulturelle Trends erforschen sowie sich mit den Beziehungen zwischen der professionellen 
Wissenschaft und ihrer Rezeption in einem breiteren Kreis der Empfänger befassen.
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