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                                                                          In the distant future I see open fields for more important researches. 

                                                                          Psychology will be based on a new foundation, that of the necessary 

                                                                          acquirement of each mental power by gradation.   

                                                                          Charles Darwin, 1859  

 
             

 

REZUMAT 

 

Lucrarea de faţă prezintă aserţiunile fundamentale ale psihologiei evoluţioniste, câteva din conceptele ei centrale (ex. 

„mediul de adaptare evolutivă”, „fitness”, etc.), precum şi unele din dovezile empirice care vin în suportul acestei 

paradigme.  Sunt descrise succint câteva cercetări în următoarele domenii: diferenţe intersexe în abilităţile mentale, 

atractivitatea fizică, fobii, preferinţe naturale, comportamentul pradă-prădător, diferenţe intersexe în preferinţele 
sexuale, comportamentul altruist, sau fitness-ul. Scopul acestei lucrări este să suscite într-o mai mare măsură interesul 

cercetătorilor români şi să impulsioneze elaborarea de studii care să-şi aducă aportul la dezvoltarea acestui domeniu.     

 

1. INTRODUCERE 

             
           Psihologia evoluţionistă reprezintă, după cum profetic a enunţat Darwin acum un secol şi jumătate, 

încercarea de unificare a domeniului disparat şi uneori contradictoriu al psihologiei, oferind o paradigmă 

integrată şi logică pentru ştiinţele psihicului şi comportamentului. Este o abordare care încearcă să explice 
capacităţile mentale ca fiind „adaptări” ce au o bază structurală neuronală modulară şi sunt rezultat al 

selecţiei naturale. Aceste module funcţionale sunt universale şi servesc scopuri adaptative (de supravieţuire 

şi reproducere), pe care psihologii evoluţionişti încearcă să le descopere şi să le înţeleagă.  

          Psihologia evoluţionistă este un domeniu tânăr care are un drum lung de parcurs. Anumite aspecte 
ale fundamentelor ei teoretice, ca natura şi specificitatea adaptărilor psihologice sau importanţa diferenţelor 

interindividuale, constituie încă obiecte legitime de dezbatere în rândul cercetătorilor. Pe de altă parte, multe 

din fundamentele ei sunt consolidate, oferind o paradigmă metateoretică solidă pe care să se construiască 
mai departe. În ultimele decenii, această disciplină şi-a demonstrat viabilitatea ştiinţifică de multe ori: o 

multitudine de comportamente şi fenomene psihologice, ca preferinţele sexuale şi strategiile de selecţie a 

partenerilor, anumite abilităţi mentale, ca memoria, percepţia sau limbajul, etc., etc. au fost documentate 

empiric în acest cadru teoretic (pentru o prezentare generală a domeniului vezi Buss, 2005).    
          Obiectivul pe termen lung al psihologiei evoluţioniste este să elaboreze un set de modele amănunţite 

ale mecanismelor psihologice care, colectiv, alcătuiesc natura umană. Pentru că astfel de mecanisme au 

funcţii computaţionale ce presupun reglarea comportamentului şi a răspunsurilor adaptative în raport cu 
inputuri informaţionale, modelele vor cuprinde descrieri ale arhitecturii şi logicii funcţionale ale 

mecanismelor în cauză (Tooby & Cosmides, 2005), respectiv bazele neuronale, de dezvoltare şi genetice 

ale acestora.   
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2. PREMIZE ŞI CONCEPTE FUNDAMENTALE 

 
         2.1. MEDIUL DE ADAPTARE EVOLUTIVĂ (MAE).  

 

         MAE reprezintă un set de presiuni selective recurente care au dus la emergenţa şi consolidarea unei 

anumite adaptări. De la apariţia lui Homo Erectus acum aproape 2.000.000 de ani, la începutul 
Pleistocenului, reprezentanţii speciei umane, inclusiv oamenii moderni apăruţi acum aproximativ 200.000 

de ani, au trăit în grupuri nomade mici, activităţile principale pe care le desfăşurau fiind vânătoarea şi 

culesul plantelor. Nici o modificare semnificativă nu a intervenit în stilul de viaţă al strămoşilor noştri de 
atunci şi până la apariţia primelor societăţi agrare, în urmă cu aproximativ 10.000 de ani, ceea ce înseamnă 

că oamenii şi-au petrecut ca vânători-culegători mai mult de 99% din istoria lor ca specie (Buss, 1999; 

Tooby & DeVore, 1987; Tanner, 1983; Zihlman 1981). Se poate spune, deci, că Pleistocenul reprezintă 
MAE-ul speciei umane. 

         Existenţa îndelungată în acest context a dus la apariţia unor module cognitive a căror funcţie era 

facilitarea rezolvării anumitor probleme adaptative specifice: selecţia unui partener sexual, vânătoarea, 

culesul plantelor comestibile, negocierea socială, apărarea împotriva inamicilor şi animalelor de pradă, 
creşterea copiilor, găsirea unor adăposturi adecvate, etc. (Cosmides & Tooby, 1997; Wright, 1994; Tooby 

& Cosmides, 1992; Tooby & Cosmides, 1990).  Noi suntem urmaşii indivizilor care au rezolvat eficient 

aceste probleme şi am moştenit de la aceştia mecanismele psihologice care le-au asigurat succesul în acea 
perioadă ancestrală.  

 

        2.2. FITNESS 
 

        Conceptul de fitness, înţeles bidimensional ca 1) succes reproductiv măsurat prin număr de urmaşi şi 

2) ansamblul de trăsături fizice şi mentale care asigură reproducerea unui individ (Michod, 1999), este 

fundamental în biologie, iar implicaţiile acestuia în psihologia evoluţionistă sunt vaste.    
        Într-o revizie majoră a teoriei evoluţioniste, Hamilton (1964) a introdus conceptul de fitness incluziv, 

care rezolvă dilema teoretică ridicată de universalitatea comportamentului altruist în condiţiile în care acesta 

presupune alocarea de resurse în direcţii ce pot afecta negativ succesul reproductiv individual (de ex., 
energia consumată în menţinerea unor relaţii amiabile cu fraţii nu poate fi alocată îngrijirii propriilor copii).  

Hamilton (1964) a arătat ca altruismul faţă de rudele de sânge este în interesul biologic al individului 

întrucât succesul său reproductiv depinde şi de succesul reproductiv al acelor rude. De exemplu, un individ 

are succes reproductiv egal dacă are un fiu care îi poartă 50% din gene sau doi nepoţi care îi poartă fiecare 
25% din gene. Cu alte cuvinte, altruismul poate evolua în condiţiile în care RB – C > 0 (R = gradul de 

rudenie dintre recipient şi donor, B = beneficiile adiţionale reproductive ale recipientului, C = costul 

reproductiv al actului altruist). Astfel, de la explicaţiile fenomenologice ale comportamentului altruist 
întâlnite în psihologia socială (ex., explicaţie prin imitaţie sau schimb social), prin conceptul de fitness 

incluziv şi, mai apoi, prin teoria altruismului reciproc a lui Trivers (1971), se ajunge la explicaţii cauzale. 

    
         2.3. PRINCIPIILE PSIHOLOGIEI EVOLUŢIONISTE 

 

         Psihologia evoluţionistă are la bază următoarele cinci aserţiuni (Cosmides & Tooby, 1997):  

          Creierul este un sistem fizic. El funcţionează ca un computer şi circuitele sale sunt programate să 
genereze comportamente adaptate mediului.  

          Circuitele neuronale ale creierului au fost programate în decursul evoluţiei să rezolve problemele 

întâlnite în mod frecvent de strămoşii noştri.  

          Conştiinţa este doar vârful icebergului; majoritatea operaţiilor mentale sunt inaccesibile acesteia, 
ceea ce poate duce la pierderea din vedere a complexităţii circuitelor neuronale care le realizează.  

          Diferitele circuite neuronale (module psihologice) sunt specializate pentru a rezolva probleme 
adaptative specifice. Nu poate exista un modul general care să servească adaptării la mediu, ci un set de 



module specifice, fiecare având rolul său adaptativ particular, întrucât evoluţia are loc numai în condiţiile 

presiunilor selective ale mediului (Nicholson, 1997). 

         Procesul evolutiv este un proces extrem de lent. Creierele noastre sunt încă programate să 

funcţioneze maximal într-un mediu asemănător epocii de piatră.  
 

 

3. DOVEZI EMPIRICE 

 

         Spaţiul este mult prea limitat pentru o prezentare măcar parţială a dovezilor empirice în favoarea 

psihologiei evoluţioniste. Ştiinţele paleo-antropologice au documentat mediile de viaţă ale strămoşilor 
noştri, iar studiile observaţionale asupra triburilor pre-agrare contemporane (ex. buşmenii din deşertul 

Kalahari sau nativii din Papua Noua Guinee) ne-au revelat realităţile cu care s-au confruntat strămoşii noştri 

timp de zeci de mii de generaţii. Studii extensive s-au făcut în legătură cu preferinţele sexuale, mecanismele 

de supravieţuire, cogniţia, relaţiile de rudenie, traiul în grup, etc. (pentru o prezentare generală vezi Buss, 
2005 şi Platek et al., 2007).  

        Vom menţiona doar câteva cercetări recente, în nici un fel exhaustive, care aduc suport acestei 

discipline:  
 

          3.1. DIFERENŢE INTERSEXE ÎN ABILITĂŢILE MENTALE 

 

          Conform logicii evoluţioniste, orice activitate importantă desfăşurată în MAE trebuie să genereze 
adaptări mentale corespunzătoare. Predominanţa activităţii masculine de a vâna în areale extinse şi a 

activităţii feminine de a culege plante în areale mai înguste ar trebui să conducă la diferenţieri între bărbaţi 

şi femei în ceea ce priveşte anumite abilităţi mentale necesare prestării acestor activităţi, diferenţe 
observabile şi în prezent. S-a demonstrat experimental că bărbaţii sunt înzestraţi cu abilităţi de orientare 

mai bune decât femeile, în vreme ce acestea sunt înzestrate cu o memorie spaţială a obiectelor mai bună 

(Silverman & Eals, 1992).   
 

         3.2. FOBIILE SPECIFICE 

 

         Faptul că strămoşii noştri au fost expuşi pericolelor mortale care veneau de obicei din natură (ex., 
şerpi, înălţimi) ar trebui să fi dus la apariţia unor module psihologice specializate pentru a le întâmpina, 

module manifeste şi astăzi. Într-adevăr, psihologia clinică a documentat faptul că oamenii manifestă mai 

frecvent fobii de şerpi sau păianjeni (Marks, 1987) şi nu fobii de maşini sau poluare, deşi acestea din urmă 
fac disproporţionat mai multe victime în zilele noastre decât primele. Dacă fricile apar ca rezultat al 

socializării, cum susţin o parte a constructiviştilor sociali, atunci ar trebui să prevaleze fobiile faţă de 

elemente ale mediului modern mai degrabă decât fobiile faţă de elemente ale mediului natural arhaic. 
Motivul pentru care lucrurile nu stau aşa este acela că evoluţia are loc lent, iar timpul petrecut de specia 

umană în societăţi moderne (aprox. 6.000 de ani de când au apărut primele oraşe în Mesopotamia) a fost 

mult prea scurt comparativ cu cel petrecut în societăţi de vânători-culegători pentru ca vechile mecanisme 

de supravieţuire să fi fost înlocuite cu altele, adaptate pericolelor contemporane. Studiile au arătat de 
asemenea că astfel de frici sunt automate, ele menţinându-se chiar dacă subiectul realizează că sunt 

iraţionale şi că nu există motive obiective pentru a considera stimulul în cauză (de ex., şarpele) drept 

periculos (Öhman & Mineka, 2001).    
 

        3.3. PREFERINŢELE PENTRU PEISAJE NATURALE  

 

        Conform teoriei evoluţioniste, îndelungata noastră existenţă în medii naturale ar trebui să ne fi înzestrat 
cu module cognitive sensibile la acest tip de medii. Pe de altă parte, constructiviştii sociali ar afirma că, 

fiind născuţi şi crescuţi în medii moderne, industrializate (ex., oraşe), procesul socializării ar duce la 

formarea de preferinţe pentru ambianţe de acest gen. Studiile experimentale au arătat că preferinţele pentru 



medii naturale sunt mai puternice decât cele pentru medii moderne (Kaplan, 1992; Kaplan & Kaplan, 1982; 

Ulrich, 1983) şi, mai mult, că expunerea la stimuli înfăţişând peisaje naturale este asociată cu reducerea 
stresului fiziologic (Ulrich, 1986).  

        Mai mult, preferinţele pentru medii naturale nu sunt nediscriminative. De exemplu, datorită faptului 

că omul a apărut în savana africană, ar trebui să fi dus la emergenţa unor module cognitive sensibile la 

particularităţile acelui mediu. Într-un experiment în care au fost variate grosimea şi înălţimea arborilor de 
acacia (specifici savanei africane), densitatea frunzelor, precum şi forma şi aspectul crengilor acestora, 

subiecţii au raportat preferinţe pentru imaginile reprezentând copaci care conferă protecţie maximă: 

coronamente nu foarte dese şi tulpina bifurcată către sol, care permit căţărarea uşoară sau ascunderea. Acest 
lucru a fost documentat transcultural în eşantioane care nu trăiesc actualmente în savana africană: 

americani, argentinieni şi australieni (Orians & Heerwagen, 1992).  

 
        3.4. COMPORTAMENTUL PRADĂ-PRĂDĂTOR 

 

        Studiile au arătat, nesurprinzător, o frică mai mare la copii faţă de animale periculoase, aceştia fiind 

atenţi chiar şi la orientarea capului unui şarpe (ex. Nielsen & Delude, 1989; Myers, 1996). Cercetări mai 
minuţioase documentează diferenţe specifice în funcţie de sex în ceea ce priveşte comportamentul de evitare 

a unui prădător, diferenţe care par a fi rezultatul adaptării. Dacă la hominidele ancestrale precum 

Australopitecul, femelele îşi găseau refugiu în copaci mai des decât bărbaţii, atunci ar trebui ca mecanisme 
asemănătoare să se manifeste şi în prezent. Într-adevăr, studiile observaţionale asupra copiilor aflaţi pe 

terenuri de joacă au documentat faptul că fetiţele se caţără mai mult şi cad mai greu decât băieţii (Coss, 

1999), rezultat complementat de studii care arată că fetele raportează o frică mai mare de lucruri care le pot 
ataca de dedesubt, în vreme ce băieţii raportează o frică mai mare de lucruri care îi atacă din lateral (Coss 

& Goldthwaite, 1995).   

 

        3.5. DIFERENŢE INTERSEXE PRIVIND  PREFERINŢELE SEXUALE 
 

         Datorită faptului că în MAE, femeile gravide sau având în grijă copii mici nu-şi puteau asigura hrana 

necesară prin forţe proprii şi pentru că mortalitatea infantilă era foarte ridicată, acelea dintre ele care au 
preferat bărbaţi capabili şi dornici să le ofere resursele materiale adecvate şi protecţia de care aveau nevoie 

au avut avantaje reproductive considerabile faţă de cele care nu au beneficiat de astfel de investiţii. De 

cealaltă parte, succesul reproductiv al unui bărbat a fost direct legat de capacitatea reproductivă a femeii, 

mai puţin de resursele acesteia, astfel că bărbaţii care au avut acces la femei fertile au avut, în medie, un 
număr mai mare de urmaşi. Ca descendenţi ai indivizilor cu astfel de preferinţe, conform teoriei 

evoluţioniste, ar trebui să fim înzestraţi cu aceleaşi mecanisme de selecţie a unui partener sexual. Un studiu 

transcultural mamut cuprinzând 37 de culturi de pe tot globul a documentat universalitatea preferinţelor 
femeilor pentru bărbaţi cu statut social superior, dispunând de resurse materiale, precum şi universalitatea 

preferinţelor bărbaţilor pentru femei atractive şi tinere (Buss et al., 1990).  

         Deşi din punct de vedere evolutiv, bărbaţii şi femeile au acelaşi scop biologic  propagarea genelor  
strategiile prin care fac acest lucru sunt diferite. Bărbaţii care, în decursul evoluţiei, şi-au sporit numărul de 

oportunităţi copulative (având în vedere limitele capacităţii reproductive a sexului opus), şi-au maximizat 
succesul reproductiv. S-a atestat prin numeroase cercetări că tendinţa către promiscuitate în rândul 

bărbaţilor a rămas marcantă până în zilele noastre, fiind mai accentuată şi mai frecvent manifestată decât în 

rândul femeilor (Symons, 1979; Kinsey et al, 1948; Athanasiou, Shaver & Tavris, 1970; Hite, 1987; Hunt, 
1974). Mai mult, faptul că accesul la resurse a fost un factor important care îi conferea unui bărbat acces 

sexual la un număr mai mare de femei este observabil şi astăzi: bărbaţii cu statut înalt în cadrul societăţilor 

monogame contemporane par să aibă într-o mai mare măsură acces sexual la membrii sexului opus, fapt 

concretizat în numărul aventurilor extraconjugale (Perusse, 1993; Buss, 1999). Totodată, în cazul relaţiilor 
pe termen lung, statutul bărbaţilor şi cantitatea de resurse de care aceştia dispun corelează pozitiv cu 

atractivitatea soţiilor şi negativ cu vârsta acestora (Buss, 1999; Elder, 1969; Udry & Ekland, 1984; 

Grammer, 1992). Femeile de astăzi continuă să respingă, ca şi în trecut, bărbaţii care nu dispun de resurse: 



ele se căsătoresc cu bărbaţi care câştigă mai mult decât bărbaţii pe care i-au respins anterior (Buss, 1994), 

iar divorţurile sunt mai probabile în cazul familiilor în care soţiile câştigă mai mult decât soţii decât în cazul 
celor în care venitul mai mare este al soţului (Buss, 1999). Toate acestea sunt reflecţia mecanismelor 

psihologice care s-au consolidat pe parcursul a milioane de ani şi care au asigurat succesul reproductiv al 

strămoşilor noştri.  

 
           3.6. ATRACTIVITATEA FIZICĂ ŞI FERTILITATEA 

 

           Oamenii manifestă o preferinţă universală pentru atractivitatea fizică. Conform logicii evoluţioniste, 
faptul că această preferinţă este generală trebuie să fi jucat un rol pozitiv în menţinerea sau creşterea 

succesului reproductiv. Studiile arată că un posibil motiv pentru care preferinţele pentru parteneri frumoşi 

sunt universale este faptul că aceşti indivizi sunt, în medie, mai sănătoşi şi mai fertili. La femei, un coeficient 
talie-şold de 0.7, factor important în percepţia atractivităţii corporale feminine (Etcoff, 1999), corelează 

pozitiv cu fertilitatea şi sănătatea (Singh, 2003). O asemenea corelaţie pozitivă cu starea de sănătate, 

respectiv  cu o probabilitate mai mare a succesului reproductiv concretizat în urmaşi sănătoşi, s-a 

documentat şi în cazul atractivităţii faciale (Shackelford & Larsen, 1999), după cum s-a arătat şi că femeile 
atractive au şanse mai multe să-şi întemeieze o familie (Udry & Eckland, 1984).  

          La bărbaţi, simetria facială a fost asociată pozitiv cu o stare bună de sănătate (ex., Shackelford & 

Larsen, 1997) iar această trăsătură este înalt valorizată de femei (Gagenstad & Thornhill, 1997; Thornhill 
& Moeller, 1997).  

 

          3.7. COMPORTAMENTUL ALTRUIST 
 

          Conform biologiei evoluţioniste, organismele încearcă permanent să-şi maximizeze succesul 

reproductiv. O predicţie pe baza teoriei fitness-ului incluziv a lui Hamilton (1964) este că, în situaţii biologic 

semnificative, comportamentul altruist este o funcţie a gradului de rudenie dintre donor şi solicitant. 
Burnstein et al. (1994) au arătat că, într-o situaţie ipotetică unde un donor ar avea de ales între a salva de la 

moarte o rudă de sânge sau o cunoştinţă, subiecţii vor alege să salveze persoanele cele mai apropiate genetic. 

Mai mult, comportamentul altruist este şi funcţie a vârstei celui aflat în nevoie, manifestându-se 
disproporţionat în favoarea rudelor al căror succes reproductiv este mai probabil (de ex., un nepot de 20 ani 

va fi mai probabil salvat decât o mătuşă de 60 de ani, deşi ambii au acelaşi procent de gene comune cu 

donorul). Chiar şi când aceste predicţii hamiltoniene sunt contrazise empiric, ca în cazul tendinţei oamenilor 

de a salva noii-născuţi mai degrabă decât copii mai în vârstă, deci mai apropiaţi de o carieră reproductivă 
(Burnstein et al., 1994), s-a arătat că la baza unei asemenea conduite stă tot încercarea de maximizare a 

fitness-ului: donorul salvează noul-născut mai degrabă decât un copil mai mare în ideea că acesta din urmă 

se poate salva singur (Giosan, 2004).   
 

         3.8.  FITNESS 

 
          Strategiile prin care un organism îşi asigură succesul reproductiv pot fi plasate pe un continuum r/K, 

de la tendinţe promiscue (strategii „r” care duc la un număr mai mare de copii în care actorul nu investeşte) 

la tendinţe monogame (strategii „K” care duc la un număr mic de copii, însă în care actorul investeşte 

semnificativ) (de ex., Figueredo et al., 2006; Giosan, 2006).  Pentru că fitness crescut înseamnă o adaptare 
mai bună la mediu, atunci indivizii care au scoruri înalte la indicatorii care îl alcătuiesc ar trebui să fie cei 

care se bucură de o sănătate mentală şi fizică mai bună.  Într-adevăr, studiile au arătat că o strategie de 

succes „K” corelează pozitiv cu sănătatea fizică (Giosan, 2006) şi este un important predictor negativ al 
simptomatologiei depresive, controlând 20% din varianţă în scorurile la chestionarul de depresie Beck 

(1961) (Giosan, 2007).  

 
 

 



4. CONCLUZII ŞI IMPLICAŢII 

 
          Psihologia evoluţionistă nu afirmă că ceea ce este natural este şi bun, nici că toate acţiunile umane 

sunt impulsionate de la nivel biologic. Oamenii pot alege diferite căi de acţiune, deopotrivă „naturale” dacă 

servesc aceluiaşi scop biologic, dar care sunt acceptate social în grade diferite (de ex., sex consimţit versus 

viol). Psihologia evoluţionistă este departe de un determinism genetic şi nu implică absenţa posibilităţii de 
alegere, după cum nu subestimează efectele educaţiei asupra comportamentului, bine ştiut fiind faptul că  

genele au nevoie de condiţii favorabile de mediu pentru a se manifesta (ex., Lykken et al., 1992). Ereditatea 

dă formă modalităţii în care interpretăm lumea, modalitate care, la rându-i, modifică însăşi structura 
creierului nostru (Clark & Grunstein, 2000).  

          Psihologia evoluţionistă este un cadru interacţionist, care postulează ideea dublei determinări a 

comportamentului uman de către mecanismele adaptative formate în MAE şi inputul din mediu, 
comportamentul uman putând fi schimbat în urma unei schimbări a condiţiilor de mediu (Buss, 1999).  

          Studiile în acest domeniu lipsesc aproape cu desăvârşire în România. Nevoia de studii şi cercetări 

care să verifice şi să consolideze fundamentele acestei noi discipline este presantă şi orice efort incremental 

local ar servi acestor scopuri.  
Această scurtă lucrare reprezintă, sperăm, unul din paşii iniţiali în această direcţie în psihologia 

românească.   
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