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Wyrazy uznania dla Rasy, Ewolucji i Zachowania J. Philippe'a 
Rushtona 

 

„(An) teza zapalającymi .... to osobna rasa s człowieka człowieka rozwinęła różne strategie rozrodcze radzenia 

sobie z różnymi środowiskami i że strategie te doprowadziły do fizycznych różnic w wielkości mózgu, a tym samym 

w inteligencji. Istot ludzkich, które wyewoluowały w ciepłe, ale wysoce nieprzewidywalne środowisko Afryki przyjęło 

strategię wysokiej reprodukcji, podczas gdy istoty ludzkie, które wyemigrowały do           wrogiego zimna Europy i 

północnej Azji, podjęły się wychowywania mniejszej liczby dzieci, ale ostrożniej je pielęgnowały ”. 

Malcolm W. Browne, New York Times Book Review    

„Rushton jest poważnym naukowcem, który zebrał poważne dane. Rozważmy tylko jeden przykład: rozmiar mózgu. 

Rzeczywistość empiryczna, zweryfikowana przez wiele nowoczesnych badań, w tym kilka opartych na obrazowaniu 

rezonansu magnetycznego, jest taka, że           istnieje znacząca i znacząca zależność między rozmiarem mózgu i 

mierzona inteligencja po uwzględnieniu wielkości ciała, i że rasa ludzka ma różne rozkłady wielkości mózgu ”. 

Charles Murray, Autor do Krzywej Dzwonowej    

„Opisuje setki badań na całym świecie, które wykazują spójny wzór różnic rasowych u ludzi pod względem takich 

cech, jak inteligencja, rozmiar mózgu, rozmiar narządów płciowych, siła popędu płciowego, siła reprodukcyjna, 

pracowitość, towarzyskość i przestrzeganie reguł. W przypadku każdej z tych zmiennych grupy są uszeregowane w 

kolejności: orientalni, rasy kaukaskiej, czarni ”. 

Mark Snyderman, National Review    

„Rushton's Rasa, Ewolucja i Zachowanie... to próba zrozumienia różnic [ rasowych ] pod względem ewolucji historii 

życia ... Być może w ostatecznym rozrachunku nastąpi poważny wkład tradycyjnego traktowania nauk społecznych 

w dymie i zwierciadłach IQ, ale na razie framework Rushton jest zasadniczo jedyną grą w mieście. ” 

-Henry Harpending, Evolutionary Anthropology    

„Ta genialna książka jest najbardziej imponującym studium opartym na teorii… psychologicznych i behawioralnych 

różnic między głównymi grupami rasowymi, które spotkałem w światowej literaturze na ten temat”. 

Arthur R. Jensen, University of California, Berkeley    

„Jedyną dopuszczalną wyjaśnienie r ace różnic w zachowaniu dozwolone w dyskursie publicznym jest jeden 

całkowicie środowiska ... Profesor Rushton zasługuje na naszą wdzięczność za odwagę oświadczyć, że«ten król 

jest nagi», i że bardziej zadowalającego wyjaśnienia moszczu szukać ”. 

Thomas J. Bouchard, Jr., University of Minnesota    

„Niezwykły opór wobec nauk rasowych w naszych czasach doprowadził do porównań z inkwizycją Rzymu, 

działającą w okresie renesansu… Astronomia i nauki fizyczne miały kilka lat temu swojego Kopernika, Keplera i 

Galileusza; społeczeństwo i dobrobyt ludzkości jest dziś dla niej lepsza. W bezpośredni analogiczny sposób 

psychologia i nauki społeczne mają dzisiaj swoje Darwina, Galtona i Rushtona ”. 

--Glayde Whitney, współczesna psychologia    

„Te dane są zaskakujące dla niewtajemniczonych… Rasa, Ewolucja i Zachowanie konfrontują nas, ponieważ 

niewiele książek ma dylematy, jakie w demokratycznym społeczeństwie wynikają z różnic indywidualnych i 

grupowych dotyczących kluczowych cech ludzkich”.  

Linda Gottfredson, Polityka i nauki przyrodnicze    

„Profesor Rushton jest powszechnie znany i szanowany za niezwykłe połączenie rygorystyczności i oryginalności w 

swojej pracy ... Niewielu zaniepokojonych zrozumieniem problemów związanych z rasą może sobie pozwolić na 

zignorowanie tego magazynu dobrze zintegrowanych informacji, co powoduje niezwykłą syntezę . ” 

Hans J. Eysenck, University of London    

„Powinien, jeśli istnieje jakaś sprawiedliwość, otrzymać Nagrodę Nobla”. 

Richard Lynn, Spectator.    
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Acclaim for J. Philippe Rushton’s 
Race, Evolution, and Behavior 

 
“(An) incendiary thesis....that separate races of human beings evolved different reproductive strategies to cope with 
different environments and that these strategies led to physical differences in brain size and hence in intelligence. 
Human beings who evolved in the warm but highly unpredictable environment of Africa adopted a strategy of high 
reproduction, while human beings who migrated to the hostile cold of Europe and northern Asia took to producing 
fewer children but nurturing them more carefully.” 
---Malcolm W. Browne, New York Times Book Review 
 
“Rushton is a serious scholar who has assembled serious data. Consider just one example: brain size. The empirical 
reality, verified by numerous modern studies, including several based on magnetic resonance imaging, is that a 
significant and substantial relationship does exist between brain size and measured intelligence after body size is 
taken into account and that the races do have different distributions of brain size.” 
---Charles Murray, Afterword to The Bell Curve 
 
“Describes hundreds of studies worldwide that show a consistent pattern of human racial differences in such 
characteristics as intelligence, brain size, genital size, strength of sex drive, reproductive potency, industriousness, 
sociability, and rule following. On each of these variables, the groups are aligned in the order: Orientals, Caucasians, 
Blacks.” 
---Mark Snyderman, National Review 
 
“Rushton’s Race, Evolution, and Behavior...is an attempt to understand [race] differences in terms of life-history 
evolution....Perhaps there ultimately will be some serious contribution from the traditional smoke-and-mirrors social 
science treatment of IQ, but for now Rushton’s framework is essentially the only game in town.” 
---Henry Harpending, Evolutionary Anthropology 
 
.“This brilliant book is the most impressive theory-based study...of the psychological and behavioral differences 
between the major racial groups that I have encountered in the world literature on this subject.” 
---Arthur R. Jensen, University of California, Berkeley 
 
“The only acceptable explanation of race differences in behavior allowed in public discourse is an entirely 
environmental one...Professor Rushton deserves our gratitude for having the courage to declare that ‘this emperor 
has no clothes,’ and that a more satisfactory explanation must be sought.” 
---Thomas J. Bouchard, Jr., University of Minnesota 
 
“The remarkable resistance to racial science in our times has led to comparisons with the inquisition of Rome, active 
during the Renaissance.... Astronomy and the physical sciences had their Copernicus, Kepler, and Galileo a few 
centuries ago; society and the welfare of humanity is the better for it today. In a directly analogous fashion, 
psychology and the social sciences today have their Darwin, Galton, and Rushton.” 
---Glayde Whitney, Contemporary Psychology 
 
“The data are startling to the uninitiated....Race, Evolution, and Behavior confronts us as few books have with the 
dilemmas wrought in a democratic society by individual and group differences in key human traits.” 
---Linda Gottfredson, Politics and the Life Sciences 
 
“Professor Rushton is widely known and respected for the unusual combination of rigour and originality in his 
work....Few concerned with understanding the problems associated with race can afford to disregard this storehouse 
of well-integrated information which gives rise to a remarkable synthesis.” 
---Hans J. Eysenck, University of London 
 
“Should, if there is any justice, receive a Nobel Prize.” 
---Richard Lynn, Spectator. 
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Autor 

J. Philippe Rushton jest profesorem psychologii na University of Western Ontario, London, Ontario, Canada. 

Rushton posiada dwa doktoraty z University of London (doktorat i doktorat) i jest członkiem Fundacji Johna Simona 

Guggenheima, Amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz Postępu Nauki oraz Amerykańskich, Brytyjskich i 

Kanadyjskich Stowarzyszeń Psychologicznych. Jest także członkiem Behaviour Genetics Association, Human 

Behaviour and Evolution Society oraz Society for Neuroscience. Rushton opublikował sześć książek i prawie 200 

artykułów. W 1992 r. Instytut Informacji Naukowej umieścił go na 22. miejscu opublikowanym psychologu i na 11. 

miejscu najczęściej cytowanym. Profesor Rushton jest wymieniony w artykułach Who's Who in Science and 

Technology, Who's Who in International Autorzy i Who's Who in Canada. 
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Przedmowa do 2. edycji specjalnej skróconej 

Pierwszy wydruk Specjalnej Skróconej Edycji ukazał się w 1999 roku w Transaction Publishers. Wynikało 

się na swoich udanych 1995 i 1997 publikacjach 1 st i 2. nieskrócony wydań oraz tłumaczenia japońskiego 

opublikowanego przez Hakuhin-sha w 1996 roku. 
Kiedy jednak Transaction rozesłał tysiące egzemplarzy Special Abridged Edition w masowej korespondencji 

do naukowców, ogarnęła ich burza ognia. Chociaż Abridged Edition przedstawiało te same badania w 

skondensowanym i popularnie pisanym stylu, podobne do tych używanych w artykułach w Discover Magazine, 

Reader's Digest i Scientific American, Progressive Sociologists i niektórych innych samozwańczych „antyrasistach”, 

groziło Transakcja z utratą stoiska na corocznych spotkaniach, przestrzenią reklamową w czasopismach i dostępem 

do list mailingowych, jeśli nadal je wysyłają. 
Transakcja uległa tej presji, wycofała się z publikacji książki, a nawet przeprosiła. List z przeprosinami 

ukazał się na wewnętrznej stronie okładki ich sztandarowego czasopisma Society (styczeń / luty 2000). Relacje z 

historia pojawiły się w The Chronicle of Higher Education (14 stycznia 2000 r.), Canada National Post (31 stycznia 

2000 r.), National Report (28 lutego 2000 r.) I gdzie indziej. 
Po co próbować wyrzucić lub zrzucić tę broszurę? Ponieważ nie ma dziś silniejszego tabu niż mówienie o 

rasie . W wielu przypadkach oskarżenie o „rasizm” może spowodować zwolnienie z pracy. Jednak nauczyciele w 

Ameryce wiedzą, że rasa człowieka różni się osiągnięciami szkolnymi; policjanci wiedzą, że rasy ludzkie różnią się 

wskaźnikami przestępczości; pracownicy socjalni wiedzą, że rasa człowieka różni się stopami uzależnienia od 

opieki społecznej lub zarażenia się AIDS. A fani sportu wiedzą, że Czarni przodują w boksie, koszykówce i bieganiu. 

Wszyscy zastanawiają się, dlaczego. Trochę winić biedę, biały rasizm i spuściznę niewolnictwa. Chociaż wielu 

wątpi, że „biały rasizm” naprawdę opowiada całą historię, niewielu ma odwagę podzielić się swoimi wątpliwościami. 

Jeśli chodzi o rasy , czy naprawdę odważysz się powiedzieć, co myślisz? 
Grupy rasowe różnią się znacznie bardziej, niż wiele osób zdaje sobie sprawę. Jednak grupy wokalne w 

środowisku akademickim i mediach po prostu zabraniają wpuszczania publiczności na otwartą dyskusję. Wielu 

martwi się, że samo stwierdzenie, że rasa człowieka różni się, stwarza stereotypy i ogranicza możliwości. Ale 

patrzenie na rasę nie oznacza ignorowania jednostek. Może nawet pomóc nam uświadomić sobie szczególne 

potrzeby każdej osoby. 
Ta książka przedstawia naukowe dowody, że rasa jest rzeczywistością biologiczną, która ma zarówno 

znaczenie naukowe, jak i codzienne. Inne najnowsze książki na ten temat to: Krzywej Dzwonowej   (bestseller z 

1994 roku autorstwa Richarda Herrnsteina i Charlesa Murraya), Why race Matters (książka z 1997 roku autorstwa 

filozofa Michaela Levina), Współczynnik g (książka z 1998 roku autorstwa psychologa Arthura Jensena), i TABOO: 

Dlaczego czarni sportowcy dominują w sporcie i dlaczego boimy się o tym mówić (niedawna książka nagradzanego 

dziennikarza Jona 
Entine). 
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na dowolny temat w tej Specjalnej Skróconej Edycji, proszę 

przeczytać odpowiednie sekcje w jednej z nieskróconych wydań, które zawierają ponad 1000 odniesień do literatury 

naukowej, glosariusza, pełnej nazwy i indeksów tematycznych oraz 65 tabel i liczby. Możesz także wskazać i 

kliknąć stronę www.charlesdarwinresearch.org, która opublikowała tę broszurę, aby uzyskać więcej informacji. 
 

Maj 2000  J. Philippe Rushton               
 Katedra Psychologii 
 University of Western Ontario, 
 Londyn, Ontario, Kanada N6A 5C2 ..  
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Preface to 2nd Special Abridged Edition 
 

The first printing of this Special Abridged Edition appeared in 1999 by Transaction Publishers. It 
followed up on their successful 1995 and 1997 publications of the1st and 2nd unabridged editions and a 
Japanese translation published by Hakuhin-sha in 1996. 

However, when Transaction distributed thousands of copies of the Special Abridged Edition in a 
mass mailing to academics, a firestorm of controversy engulfed them. Although the Abridged Edition 
presented the same research in a condensed and popularly written style, similar to that used for articles in 
Discover Magazine, Reader’s Digest, and Scientific American, the Progressive Sociologists, and some 
other self-styled “anti-racists,” threatened Transaction with loss of a booth at annual meetings, advertising 
space in journals, and access to mailing lists if they continued to send it out. 

Transaction caved in to this pressure, withdrew from publishing the book, and even apologized. 
Transaction’s letter of apology appeared on the inside front cover of their flagship journal Society 
(January/February, 2000). Accounts of the affair appeared in The Chronicle of Higher Education (January 
14, 2000), Canada’s National Post (January 31, 2000), the National Report (February 28, 2000), and 
elsewhere. 

 Why the attempt to trash or suppress this booklet? Because there is no stronger taboo today than 
talking about race. In many cases, just being accused of “racism” can get you fired. Yet, teachers in 
America know the races differ in school achievement; policemen know the races differ in crime rates; 
social workers know the races differ in rates of welfare dependency or getting infected with AIDS. And 
sports fans know that Blacks excel at boxing, basketball, and running. They all wonder why. Some 
blame poverty, White racism, and the legacy of slavery. Although many doubt that “White racism” really 
tells the whole story, few dare share their doubts. When it comes to race, do you really dare to say what 
you think? 

Racial groups differ much more widely than many people realize. Yet vocal groups in academia 
and the media simply forbid letting the public in on an open discussion. Many worry that just mentioning 
that the races differ creates stereotypes and limits opportunities. But looking at race does not mean 
ignoring individuals. It may even help us become more aware of each person’s special needs. 

This book presents the scientific evidence that race is a biological reality that has both scientific 
and everyday meaning. Other recent books on the issue are: The Bell Curve (the 1994 best seller by 
Richard Herrnstein and Charles Murray), Why Race Matters (a 1997 book by philosopher Michael Levin), 
The g Factor (a 1998 book by psychologist Arthur Jensen), and TABOO: Why Black Athletes Dominate 
Sports and Why We Are Afraid to Talk About It (a recent book by award winning journalist Jon 
Entine). 

For more detailed information on any of the topics in this Special Abridged Edition, please read 
the corresponding sections in one of the unabridged editions, which contain over 1,000 references to the 
scholarly literature, a glossary, complete name and subject indexes, and 65 tables and figures. You can 
also point and click to the www.charlesdarwinresearch.org which published this booklet for more 
information. 
 May, 2000        J. Philippe Rushton 

Department of Psychology 
University of Western Ontario, 
London, Ontario, Canada N6A 5C2.. 
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1 - Rasy to coś więcej niż głęboka skóra 
 

Czy rasy jest prawdziwy? Czy rasa ludzka 

różni się zachowaniem, a także ciałem? Czy 

takie poglądy są wynikiem białego rasizmu? 

Współczesna nauka pokazuje trójstronny wzór 

różnic rasowych zarówno pod względem cech 

fizycznych, jak i zachowania. Średnio osoby 

orientalne wolniej dojrzewają, są mniej płodne, 

mniej aktywne seksualnie, mniej agresywne i 

mają większe mózgi i wyższe wyniki IQ. Czarni 

są na drugim biegunie. Biale padają pośrodku, 

ale bliżej orientalnych niż czarnych. 

 
Biali mężczyźni nie mogą skakać. Azjatyccy mężczyźni też nie mogą. Ale według nowej książki Jona 

Entine'a, Taboo: Dlaczego czarni sportowcy dominują w sporcie i dlaczego boimy się o tym mówić, czarni 

mężczyźni - i kobiety na pewno mogą. Typowym powodem sukcesu sportowego Czarnych jest to, że Czarni mają 

niewielkie szanse na awans gdzie indziej. Ale nowa książka Entine pokazuje, że w sporcie Czarni mają przewagę 

genetyczną. 
Fakty fizyczne Recenzje Entine są dość dobrze znane. W porównaniu z Białymi , Czarni mają węższe 

biodra, co daje im bardziej efektywny krok. Mają krótszą wysokość siedzenia, co zapewnia wyższy środek ciężkości 

i lepszą równowagę. Mają szersze ramiona, mniej tkanki tłuszczowej i więcej mięśni. Ich mięśnie obejmują szybsze 

drgania mięśni, które wytwarzają energię. Czarni mają od 3 do 19% więcej hormonu płciowego testosteronu niż 

Biale i Azjaci Orientalne. Testosteron tłumaczy w bardziej wybuchową energię. 
Entine wskazuje, że te fizyczne zalety dają Czarnym przewagę w sporcie, takim jak boks, koszykówka, piłka 

nożna i sprint. Jednak niektóre z tych różnic ras stanowią problem dla czarnych pływaków. Cięższe szkielety i 

mniejsze wnęki klatki piersiowej ograniczają ich działanie. 
Różnice rasowe pojawiają się na wczesnym etapie życia. Czarne dzieci rodzą się tydzień wcześniej niż 

białe, ale są bardziej dojrzałe, co wynika z rozwoju kości. W wieku pięciu lub sześciu lat czarne dzieci przodują w 

sprincie, rozdzielczej, skoku w dal i skoku wzwyż, z których wszystkie wymagają krótkiego wybuchu mocy. W wieku 

młodzieńczym Czarni mają szybszy refleks, jak w słynnej reakcji na szarpnięcie kolanem. 
Orientalne działają nawet gorzej niż Biale . Te same wąskie biodra, dłuższe nogi, więcej mięśni i więcej 

testosteronu, które dają Czarnym przewagę nad Białymi , dają Białym przewagę nad Orientalnemi Azjatami. Ale 

przyznając te genetyczne rasyu różnice w odprowadzeniach sportowych na obszarze większym tabu - rasy różnice 

w wielkości mózgu i przestępczości. Dlatego tabu mówi nawet, że Czarni są lepsi w wielu sportach. 
Powodem, dla którego Biale i Azjaci ze Wschodu są szersze biodra niż Czarni, a więc biedni biegacze, jest 

to, że rodzą dzieci o większych mózgach. Podczas ewolucji zwiększenie rozmiaru czaszki oznaczało, że kobiety 

musiały mieć szerszą miednicę. Ponadto hormony, które dają Czarnym przewagę w sporcie, sprawiają, że są 

niespokojni w szkole i podatni na przestępstwa. 

Rasy w historii 

Jeszcze zanim doszło do testów inteligencji, filozofowie, mężowie stanu, kupcy i inni uważali, że istnieje 

związek między rasą , inteligencją i osiągnięciami kulturowymi. Arystoteles, Platon, Voltaire i David Hume wszyscy 

w to wierzyli. Podobnie Broca, Darwin, Galton i wszyscy założyciele ewolucji i antropologii. Nawet Freud wierzył w 

pewne różnice rasowe . Ale zaczęło się to zmieniać w 1920 roku wraz z Franzem Boasem i Jamesem B. 

Watsonem, którzy wierzyli, że kultura może zmienić prawie wszystko. Dziś pisarze tacy jak Jared Diamond w 

Pistolety, zarazki i stal (1997) i SJ Gould w Niewłaściwy pomiar ludzi  
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1 
Race Is More Than Skin Deep 

 
Is race real? Do the races differ in 

behavior as well as in body? Are such views 
just the result of white racism? Modern 

science shows a three-way pattern of race 
differences in both physical traits and 

behavior. On average, Orientals are slower 
to mature, less fertile, less sexually active, 

less aggressive, and have larger brains 
and higher IQ scores. Blacks are at the 

other pole. Whites fall in the middle, 
but closer to Orientals than to Blacks. 

 
White men can't jump. Asian men can’t either. But according to Jon Entine’s new book, Taboo: 

Why Black Athletes Dominate Sports and Why We Are Afraid to Talk About It, Black men — and women 
— sure can. The usual reason given for Black athletic success is that Blacks have little chance to get 
ahead elsewhere. But Entine’s new book shows that in sports, Blacks have a genetic edge. 

The physical facts Entine reviews are quite well known. Compared to Whites, Blacks have 
narrower hips which gives them a more efficient stride. They have a shorter sitting height which provides 
a higher center of gravity and a better balance. They have wider shoulders, less body fat, and more 
muscle. Their muscles include more fast twitch muscles which produce power. Blacks have from 3 to 
19% more of the sex hormone testosterone than Whites or East Asians. The testosterone translates 
into more explosive energy. 

Entine points out that these physical advantages give Blacks the edge in sports like boxing, 
basketball, football, and sprinting. However, some of these race differences pose a problem for Black 
swimmers. Heavier skeletons and smaller chest cavities limit their performance. 

Race differences show up early in life. Black babies are born a week earlier than White babies, 
yet they are more mature as measured by bone development. By age five or six, Black children excel in 
the dash, the long jump, and the high jump, all of which require a short burst of power. By the teenage 
years, Blacks have faster reflexes, as in the famous knee-jerk response. 

East Asians run even less well than Whites. The same narrow hips, longer legs, more muscle, and 
more testosterone that give Blacks an advantage over Whites, give Whites an advantage over East Asians. 
But admitting these genetic race differences in sports leads to the greater taboo area — race differences in 
brain size and crime. That is why it is taboo to even say that Blacks are better at many sports. 

The reason why Whites and East Asians have wider hips than Blacks, and so make poorer runners 
is because they give birth to larger brained babies. During evolution, increasing cranial size meant women 
had to have a wider pelvis. Further, the hormones that give Blacks an edge at sports makes them restless 
in school and prone to crime. 
 

Race in History 
 

Even before there were any intelligence tests, philosophers, statesmen, merchants, and others 
thought there was a link between race, intelligence, and cultural achievement. Aristotle, Plato, Voltaire, 
and David Hume all believed this. So did Broca, Darwin, Galton, and all the founders of evolution and 
anthropology. Even Freud believed in some race differences. But this began to change in the 1920s with 
Franz Boas and James B. Watson, who believed that culture could change just about anything. Today, 
writers like Jared Diamond in Guns, Germs and Steel (1997) and S. J. Gould in The Mismeasure of Man 
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(1996) powiedz nam, że nie ma związku między rasą , inteligencją i kulturą. Różnice, które widzimy, są 

spowodowane nieszczęściem lub białym rasizmem. 
Pierwsi odkrywcy w Afryce Orientalneej napisali, że byli zszokowani nagością, pogaństwem, kanibalizmem i 

biedą tubylców. Niektórzy twierdzili, że Czarni mają naturę „dzikich zwierząt… większość z nich idzie nago… 

dziecko nie zna swojego ojca i zjada ludzi”. Inny twierdził, że mają naturalne poczucie rytmu, więc jeśli Czarni 

„spadną z nieba na ziemię, pokona czas, gdy zejdzie”. Kilku nawet napisało książki i wykonało obrazy 

Afrykańczyków z nadmiernie rozbudowanymi narządami płciowymi. 
Brzmi znajomo? Wszystko to tylko odbicie rasizmu? Może i tak, ale te przykłady nie pochodzą od XIX-

wiecznych europejskich kolonistów lub literatury nienawiści KKK. Pochodzą od muzułmańskich Arabów, którzy po 

raz pierwszy wjechali do Czarnej Afryki ponad 1200 lat temu (w latach 700.), jak szczegółowo opisano w książce 

Bernarda Lewisa z 1990 roku, Rasie i Niewolnictwie na Bliskim Wschodzie. 
Kilkaset lat później europejscy odkrywcy mieli takie same wrażenia. Napisali, że Afrykanie wydają się mieć 

bardzo niską inteligencję i niewiele słów, aby wyrazić złożone myśli. Chwalili niektóre plemiona za robienie dobrego 

garncarstwa, kucie żelaza, rzeźbienie w drewnie i robienie instrumentów muzycznych. Częściej jednak szokowała 

ich nagość ludzi, ich złe nawyki sanitarne, proste domy i małe wioski. Nie znaleźli kół do robienia garnków, mielenia 

kukurydzy lub transportu, zwierząt gospodarskich, pisania, pieniędzy i systemów numerowania. 
Białe , którzy zbadać Chin były tak samo jak ci, którzy rasistowskim zbadać Afryce, ale ich opisy były różne 

od tego, co i Arabowie pisał o Afrykanów. W 1275 roku Marco Polo przybył do Chin ze swoich rodzinnych Włoch, 

aby otworzyć handel z imperium mongolskim. Odkrył, że Chińczycy mają dobrze zbudowane drogi, mosty, miasta 

połączone kanałami, spis ludności, rynki, znormalizowane wagi i miary, i nie tylko monety, ale także pieniądze 

papierowe. Istniał nawet system pocztowy. Wszystko to sprawiło, że zachwycił się, gdy porównał Chińczyków do 

tego, co widział w Europie i na Bliskim Wschodzie. Mimo że był Włochem, dumnym ze swojego ludu i doskonale 

zdawał sobie sprawę z wielkości starożytnego Rzymu, Marco Polo napisał: „Na pewno nie ma bardziej inteligentnej 

rasy na ziemi niż Chińczycy”. 

Badania historyczne potwierdzają wrażenia Marco Polo. Już w 360 rpne Chińczycy użyli kuszy i zmienili 

oblicze wojny. Około 200-100 pne Chińczycy używali egzaminów pisemnych, aby wybierać ludzi do służby cywilnej, 

dwa tysiące lat przed Wielką Brytanią. Chińczycy używali druku około 800 rne, około 600 lat przed tym, jak Europa 

ujrzała pierwszą Biblię Gutenberga. Pieniądz papierowy wykorzystano w Chinach w 1300 r., Ale nie w Europie aż do 

XIX i XX wieku. Do 1050 r. Chińscy chemicy wyprodukowali proch, granaty ręczne, strzały ognia oraz rakiety z 

olejem i trującym gazem. Do 1100 fabryki w Chinach zatrudniające 40 000 robotników produkowały rakiety. 

Miotacze ognia, pistolety i armaty były używane w Chinach przez XIII wiek, około 100 lat przed Europą. 
Chińczycy używali kompasu magnetycznego już w I wieku. Nie ma go w europejskich rejestrach aż do 1190 

roku. W 1422 roku, siedemdziesiąt lat przed tym, jak trzy małe statki Kolumba przekroczyły Atlantyk, Chińczycy 

dotarli na Orientalnee wybrzeże Afryki. Przybyli we wspaniałej flocie 65 oceanicznych statków wypełnionych 27 000 

żołnierzy i ich koni oraz rocznym zapasem zboża, mięsa i wina. Z bronią prochową, nawigacją, dokładnymi mapami 

i kompasami magnetycznymi Chińczycy mogli z łatwością ominąć Afrykę i „odkryć” Europę! 
W ciągu ostatnich pięciu wieków narody europejskie przeskoczyły nad Chińczykami w nauce i technologii. 

Jednak od 1950 r. Japonia pokonała Zachód w produkcji wielu zaawansowanych technologicznie produktów. Inne 

kraje Pacyfiku (Chiny, Tajwan, Singapur i Korea Południowa) podążają teraz drogą Japonii. Z drugiej strony Afryka 

pozostaje w tyle. Złe warunki w krajach afrykańskich i Ameryce Czarnej stały się przedmiotem troski wielu osób. 

Wiele optymizmu amerykańskiego ruchu na rzecz praw obywatelskich z lat 60. minęło, podobnie jak duże nadzieje 

dla niezależnych narodów afrykańskich. Tryliony dolarów pomocy zagranicznej wpłynęły do           Afryki. Jednak 

gospodarki afrykańskie spadły od czasu odejścia Europejczyków. 
Zaniedbanie i rozkład widoczne są wszędzie w Afryce i większości Indii Zachodnich. Międzynarodowe 

korporacje często muszą dostarczać własną energię, wodę i telefony. W dobie komputerów, faksów i sieci WWW 

uzyskanie sygnału wybierania w wielu afrykańskich miastach jest trudne.  
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(1996) tell us there is no link between race, intelligence, and culture. The differences we see are all just 
because of bad luck or White racism. 

The first explorers in East Africa wrote that they were shocked by the nudity, paganism, 
cannibalism, and poverty of the natives. Some claimed Blacks had the nature "of wild animals... most of 
them go naked... the child does not know his father, and they eat people." Another claimed they had a 
natural sense of rhythm so that if a Black "were to fall from heaven to earth he would beat time as he goes 
down." A few even wrote books and made paintings of Africans with over-sized sex organs. 

Sound familiar? All just a reflection of racism? Maybe so, but these examples are not from 19th 
Century European colonialists or KKK hate literature. They come from the Muslim Arabs who first 
entered Black Africa over 1,200 years ago (in the 700s), as detailed in Bernard Lewis’s 1990 book, Race 
and Slavery in the Middle East. 

Several hundred years later, European explorers had the same impressions. They wrote that 
Africans seemed to have a very low intelligence and few words to express complex thoughts. They 
praised some tribes for making fine pottery, forging iron, carving wooden art, and making musical 
instruments. But more often, they were shocked by the near nakedness of the people, their poor sanitary 
habits, simple houses, and small villages. They found no wheels for making pots, grinding corn, or for 
transport, no farm animals, no writing, no money, and no numbering systems. 

The Whites who explored China were just as racist as those who explored Africa, but their 
descriptions were different from what they and the Arabs had written about Africans. In 1275 Marco Polo 
arrived in China from his native Italy to open trade with the Mongol Empire. He found that the Chinese 
had well built roads, bridges, cities connected by canals, census takers, markets, standardized weights and 
measures, and not only coins, but paper money as well. Even a postal system was in existence. All of 
these made him marvel when he compared the Chinese to what he saw in Europe and the Middle East. 
Even though he was an Italian, proud of his people and well aware of the greatness of Ancient Rome, 
Marco Polo wrote: "Surely there is no more intelligent race on earth than the Chinese." 

Historical research bears out Marco Polo’s impressions. As early as 360 B.C., the Chinese used 
the cross bow and changed the face of warfare. Around 200-100 B.C., the Chinese used written exams to 
choose people for the civil service, two thousand years before Britain. The Chinese used printing about 
800 A.D., some 600 years before Europe saw Gutenberg’s first Bible. Paper money was used in China in 
1300, but not in Europe until the 19th and 20th centuries. By 1050 Chinese chemists had made 
gunpowder, hand grenades, fire arrows, and rockets of oil and poison gas. By 1100, factories in China 
with 40,000 workers were making rockets. Flame throwers, guns, and cannons were used in China by the 
13th century, about 100 years before Europe.  

The Chinese used the magnetic compass as early as the 1st century. It is not found in European 
records until 1190. In 1422, seventy years before Columbus’s three small ships crossed the Atlantic, the 
Chinese reached the east coast of Africa. They came in a great fleet of 65 ocean going ships filled with 
27,000 soldiers and their horses, and a year’s supply of grain, meat, and wine. With their gunpowder 
weapons, navigation, accurate maps and magnetic compasses, the Chinese could easily have gone around 
the tip of Africa and “discovered” Europe! 

In the last five centuries, the European nations leapfrogged over the Chinese in science and 
technology. Since 1950, however, Japan has beaten the West in the production of many high-tech 
products. Other Pacific Rim countries (China, Taiwan, Singapore, and South Korea) now follow Japan’s 
path. Africa, on the other hand, has fallen further behind. The poor conditions of African countries and 
Black America have become a concern to many. Much of the optimism of the U.S. Civil Rights 
movement of the 1960s is gone, along with the high hopes for independent African nations. Trillions of 
dollars of foreign aid have poured into Africa. Yet African economies have declined since the Europeans 
left. 

Neglect and decay are seen everywhere in Africa and much of the West Indies. International 
corporations often have to provide their own power, their own water, and their own phones. In the age of 
computers, fax machines, and the world wide web, getting a dial tone in many African cities is difficult. 
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Rasy w dzisiejszym świecie 

Przez ostatnie dwadzieścia lat badałem różnice rasowe pod względem wielkości mózgu, inteligencji, 

seksualności, osobowości, tempa wzrostu, długości życia, przestępczości i stabilności rodziny. We wszystkich tych 

cechach Orientalnee znajdują się na jednym końcu spektrum, Czarni na drugim końcu, a Biale między nimi. 
Wykres 1 przedstawia różnice między trzema głównymi rasyu S człowieka : orientalnej (Orientalneej Azji, 

Mongoloids), biali (Europejczycy, Caucasoids) i Blacks (Afrykanie Negroids). Dla uproszczenia użyję tych 

pospolitych nazw zamiast naukowych i nie będę omawiać podgrup w obrębie rasy ludzkiej .  
Średnio osoby orientalne wolniej dojrzewają, są mniej płodne i mniej aktywne seksualnie, mają większe 

mózgi i wyższe wyniki IQ. Czarni znajdują się na przeciwległym końcu w każdym z tych obszarów. Biale padają 

pośrodku, często blisko Orientałów. Dowody wskazują, że jest to spowodowane zarówno genami, jak i 

środowiskiem. Zasugerowałem teorię ewolucyjną, aby wyjaśnić ten trójdrożny wzór. 
Oczywiście różnice te są średnimi. Pełny zakres zachowań, dobrych i złych, znajduje się w każdej rasie . 

Żadna grupa nie ma monopolu na cnotę lub występek, mądrość lub szaleństwo. Jednak ten wzór jest prawdziwy w 

czasie i między narodami, a to oznacza, że           nie możemy go zignorować. 
Wykres 1 

Średnie różnice między Czarnymi, Białymi i Orientalnymi 
Cecha Czarni Biale Orientalne 
Rozmiar mózgu :       
Pojemność czaszki 1,267 1,347 1,364 
Neurony korowe (miliony) 13,185 13,665 13,767 
Inteligencja:       
Wyniki testu IQ 85 100 106 
Osiągnięcia kulturalne Niska Wysoki Wysoki 
Reprodukcja:       
Twinning 2 jaj (na 1000 

urodzeń) 
16 6 4 

Leveis hormonalne Wyższy tntermediale Niższy 
Charakterystyka płciowa Większy Pośredni Mniejszy 
częstotliwości współżycia Wyższy Pośredni Niższy 
Postawy liberalne Wyższy Pośredni Niższy 
Choroby przenoszone drogą 

płciową 
Wyższy Pośredni Niższy 

Osobowość:       
Agresywność Wyższy pośredni Niższy 
Ostrożność Niższy Pośredni Wyższy 
Impulsywność Wyższy Pośredni Niższy 
Koncepcja własna Wyższy Pośredni Niższy 
Towarzyskość Wyższy pośredni Niższy 
Dojrzewanie:       
Czas ciąży Krótszy Dłużej Dłużej 
Rozwój szkieletu Wcześniej Pośredni Później 
Rozwój ruchowy Wcześniej Pośredni Później 
Rozwój stomatologiczny Eartler Pośredni Później 
Wiek pierwszego stosunku Wcześniej Pośredni Później 
Wiek pierwszej ciąży Wcześniej Pośredni Później 
Długość życia Najkrótszy pośredni Najdłuższe 
Organizacja społeczna:       
Małżeństwo stabilnie Niższy Pośredni Wyższy 
Przestrzeganie prawa Niższy Pośredni Wyższy 
Zdrowie psychiczne Niska pośredni Wyższy 

Źródło: Edycja nieokreślona . Rasy, Ewolucja i Zachowanie (Str. 5). 
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Race in Today’s World 
 

For the past twenty years I have studied race differences in brain size, intelligence, sexuality, 
personality, growth rate, life span, crime, and family stability. On all of these traits, Orientals fall at one 
end of the spectrum, Blacks fall at the other end, and Whites fall in between. 

Chart 1 lists the differences between the three major races: Orientals (East Asians, Mongoloids), 
Whites (Europeans, Caucasoids), and Blacks (Africans, Negroids). To keep things simple, I will use these 
common names instead of scientific ones and will not discuss subgroups within the races. 

On average, Orientals are slower to mature, less fertile, and less sexually active, have larger 
brains and higher IQ scores. Blacks are at the opposite end in each of these areas. Whites fall in the 
middle, often close to Orientals. The evidence shows that this is due to both genes and environment. I 
have suggested an evolutionary theory to explain this three-way pattern. 

Of course, these differences are averages. The full range of behaviors, good and bad, is found in 
every race. No group has a monopoly on virtue or vice, wisdom or folly. However, this pattern is true 
over time and across nations and this means that we cannot ignore it. 
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Plan książki 

W tym rozdziale krótko opisano trójstronny wzór różnic rasowych . Poniższe rozdziały zawierają więcej 

szczegółów. 
Wiele statystyk na wykresie 1 pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, gdzie kraje orientalne są „mniejszością 

modelową”. Mają mniej rozwodów, mniej urodzeń pozamałżeńskich i mniej doniesień o molestowaniu dzieci niż Biali 

. Więcej Orientalistów kończy studia, a mniej idzie do więzienia. 
Z drugiej strony Czarni stanowią 12% populacji amerykańskiej i stanowią 50% populacji więziennej. W 

Stanach Zjednoczonych jeden na trzech czarnych mężczyzn przebywa w więzieniu, na okresie próbnym lub 

oczekuje na proces. To znacznie więcej niż liczba absolwentów szkół wyższych. 
Rozdział 2 pokazuje, w jaki sposób ten wzór rasowy w przestępczości występuje na całym świecie. Roczniki 

INTERPOL pokazują, że wskaźnik przestępstw z użyciem przemocy (zabójstwa, gwałty i poważne napaści) jest 

czterokrotnie niższy w krajach Azji i Pacyfiku niż w krajach Afryki i Karaibów. Biale w Stanach Zjednoczonych i 

krajach europejskich są średnio zaawansowani. Wskaźniki przestępczości z użyciem przemocy z 1996 r. 

INTERPOL wyraźnie pokazują ten wzorzec: kraje azjatyckie, 35 przestępstw z użyciem przemocy na 100 000 osób; 

Kraje europejskie, 42; i kraje afrykańskie, 149.  
Rozdział 2 stwierdza również, że dzieci orientalne wolniej dojrzewają niż dzieci białe, podczas gdy dzieci 

czarne szybciej dojrzewają. Dotyczy to tempa rozwoju kości i zębów oraz wieku, w którym dziecko po raz pierwszy 

siada, czołga się, chodzi i zakłada odzież. Orientalne dzieci zaczynają chodzić dopiero po około 13 miesiącach, 

białe dzieci w wieku 12 miesięcy, a czarne dzieci w wieku 11 miesięcy. 
Rozdział 3 dotyczy różnic rasowych w aktywności seksualnej. Orientalni są najmniej aktywni seksualnie, 

niezależnie od tego, czy mierzy się wiek pierwszego stosunku, częstotliwość stosunku, czy liczbę partnerów 

seksualnych. Czarni są najbardziej aktywni na tych wszystkich. Po raz kolejny Biali są pomiędzy. Te kontrasty w 

aktywności seksualnej prowadzą do różnic w częstości występowania chorób, takich jak kiła, rzeżączka, opryszczka 

i chlamydia. Istnieje wysoki poziom AIDS w Afryce, Czarnej Ameryce i na Karaibach oraz niski poziom w Chinach i 

Japonii. Kraje europejskie ponownie znajdują się pośrodku. 
W race s człowieka różne tempa owulacji (rozdział 3). Nie wszystkie kobiety produkują jedno jajko podczas 

cyklu miesiączkowego. Gdy jednocześnie produkuje się dwa lub więcej jaj, ciąża jest bardziej prawdopodobna. 

Podobnie jest z prawdopodobieństwem rodzenia bliźniaków (tj. Bliźniaków z dwoma jajami). Liczba urodzonych 

bliźniaków to 16 na każde 1000 urodzeń dla Czarnych, 8 na każde 1000 urodzeń dla Białe i 4 lub mniej dla 

Orientalistów. Trojaczki i inne porody mnogie są najrzadsze u Orientalnech, a najwyższe u czarnych, pośród białe . 
Rozdział 4 dotyczy rasy i inteligencji. Setki badań na milionach ludzi pokazują trójstronny schemat. Często 

testy IQ mają średnią ocenę 100, z „normalnym” zakresem od 85 do 115. Biale średnio od 100 do 103. Orientalni w 

Azji i Stanach Zjednoczonych mają zwykle wyższe wyniki, około 106, chociaż IQ testy zostały wykonane do użytku 

w kulturze euroamerykańskiej. Czarni w Stanach Zjednoczonych, na Karaibach, w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i 

Afryce mają średnie niższe IQ - około 85. Najniższe średnie IQ występują u mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej - 

od 70 do 75. 
Rozdział 4 dotyczy także wielkości mózgu. Większe mózgi mają więcej komórek mózgowych, co prowadzi 

do wyższych IQ. W rasyu s mężczyzny różnią się wielkością mózgu. Colinative Perinatal Project objęło ponad 35 

000 dzieci od urodzenia do siedmiu lat. Orientalni mieli większe mózgi niż Biali w chwili urodzenia, cztery miesiące, 

rok i siedem lat. Biale mieli większe mózgi niż Czarni w każdym wieku (patrz Tabela 2). Dane dotyczące dorosłych 

na wykresie 2 pochodzą z próby 6325 pracowników armii amerykańskiej. 
Rozdział 5 pyta, czy różnice w wielkości naszego mózgu, naszych ciałach i naszym zachowaniu są 

spowodowane przez geny, środowisko, czy oba. Pyta również, czy różnice indywidualne mogą nam powiedzieć coś 

na temat różnic rasowych . 
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Plan of the Book 
 

This chapter briefly describes the 3-way pattern of race differences. The following chapters 
provide more detail. 

Many statistics in Chart 1 come from the United States, where Orientals are a “model minority.” 
They have fewer divorces, fewer out-of-wedlock births, and fewer reports of child abuse than Whites. 
More Orientals graduate from college and fewer go to prison. 

On the other hand Blacks are 12% of the American population and make up 50% of the prison 
population. In the U.S., one out of every three Black men is either in jail, on probation, or awaiting trial. 
That is much more than the number who graduate from college. 

Chapter 2 shows how this racial pattern in crime is found worldwide. INTERPOL Yearbooks 
show the rate of violent crime (murder, rape, and serious assault) is four times lower in Asian and Pacific 
Rim countries than in African and Caribbean countries. Whites in the United States and in European 
countries are intermediate. The 1996 INTERPOL violent crime rates clearly show this pattern: Asian 
countries, 35 violent crimes per 100,000 people; European countries, 42; and African countries, 
149. 

Chapter 2 also finds that Oriental children are slower to mature than White children while Black 
children are faster to mature. This is true for the rate of bone and tooth development and the age at which 
a child first sits, crawls, walks, and puts on clothing. Oriental children do not begin to walk until about 13 
months, White children at 12 months, and Black children at 11 months. 

Chapter 3 looks at racial differences in sexual activity. Orientals are the least sexually active, 
whether measured by age of first intercourse, intercourse frequency, or number of sexual partners. Blacks 
are the most active on all of these. Once again Whites are in between. These contrasts in sexual activity 
lead to differences in the rate of diseases like syphilis, gonorrhea, herpes, and chlamydia. There are high 
levels of AIDS in Africa, Black America, and the Caribbean and low levels in China and Japan. European 
countries again fall in between. 

The races differ in rate of ovulation (Chapter 3). Not all women produce one egg during the 
menstrual cycle. When two or more eggs are produced at the same time, a pregnancy is more likely. So is 
the likelihood of producing fraternal twins (i.e., two-egg twins). The number of twins born is 16 out of 
every 1,000 births for Blacks, 8 out of every 1,000 births for Whites, and 4 or less for Orientals. Triplets 
and other multiple births are rarest in Orientals and highest in Blacks, with Whites in between. 

Chapter 4 is about race and intelligence. Hundreds of studies on millions of people show a three-
way pattern. IQ tests are often made to have an average score of 100, with a “normal” range from 85 to 
115. Whites average from 100 to 103. Orientals in Asia and the U.S. tend to have higher scores, about 
106, even though IQ tests were made for use in the Euro-American culture. Blacks in the U.S., the 
Caribbean, Britain, Canada, and in Africa average lower IQs -- about 85. The lowest average IQs are 
found for sub-Saharan Africans -- from 70 to 75. 

Chapter 4 also looks at brain size. Bigger brains have more brain cells and this leads to higher 
IQs. The races vary in brain size. The Collaborative Perinatal Project followed more than 35,000 children 
from birth to seven years. Orientals had larger brains than Whites at birth, four months, one year, and 
seven years. Whites had larger brains than Blacks at all ages (see Chart 2). The data on adults in Chart 2 
come from a sample of 6,325 U.S. Army personnel. 

Chapter 5 asks whether differences in our brain size, our bodies and our behavior are because of 
genes, environment, or both. It also asks whether individual differences can tell us anything about race 
differences. 
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Wykres 2 

Średni rozmiar głowy dla czarnych, białe i orientalnych 
w USA w 5 różnych grupach wiekowych 
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Armia amerykańska. Od JP Rushton, Pojemność czaszki w centymetrach sześciennych. Narodziny 

do 7 roku życia z US Perinatal Project; Osoby dorosłe 1997 Intelligence 25, str g . 15. 

Dlaczego występują różnice rasowe ? 

Dlaczego historia pokazuje, że Afryka wyprzedza Azję i Europę? Dlaczego Biale średnio między 

orientalnymi a czarnymi w tak wielu obszarach? Dlaczego grupy z większymi mózgami mają niższe wskaźniki 

twinningu z dwoma jajami? Aby poznać odpowiedź, musisz spojrzeć na wszystkie cechy razem wzięte (patrz Tabela 

1). 
Cechy na wykresie 1 tworzą wzór. Żaden znany czynnik środowiskowy nie może wyjaśnić wszystkich razem 

wziętych. Istnieje jednak wyjaśnienie oparte na genie. Wzory składają się na tak zwaną „historię życia”. Ewoluowali 

razem, aby sprostać próbom życia - przetrwaniu, wzrostowi i reprodukcji.  
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Why Are There Race Differences? 
 
Why does history show Africa trailing behind Asia and Europe? Why do Whites average between 
Orientals and Blacks in so many areas? Why do the groups with larger brains have lower rates of two-egg 
twinning? To know the answer you must look at all of the traits taken together (see Chart 1). 

The traits in Chart 1 form a pattern. No known environmental factor can explain all of them taken 
together. There is, however, a gene based explanation. The patterns make up what is called a “life- 
history.” They evolved together to meet the trials of life -- survival, growth, and reproduction. 
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Rozdział 6 omawia opartą na genach „teorię historii życia”. Zaproponowałem wyjaśnienie wzoru rasowego 

pod względem wielkości mózgu, inteligencji i innych cech. Biolodzy ewolucyjni nazywają to skalą strategii 

rozrodczych r-K . Na jednym końcu tej skali znajdują się strategie r, które opierają się na wysokich wskaźnikach 

reprodukcji. Na drugim końcu są strategie K, które opierają się na wysokim poziomie opieki rodzicielskiej. Skala ta 

jest ogólnie stosowana do porównywania historii życia różnych gatunków zwierząt. Użyłem go do wyjaśnienia 

mniejszych, ale rzeczywistych różnic między rasą ludzką .  
W tej skali Orientalni są bardziej wybrani K niż Biali , podczas gdy Biali są bardziej wybrani K niż Czarni. 

Kobiety z wysokim wyborem K wytwarzają mniej jaj (i mają większy mózg) niż kobiety z selekcją R. Mężczyźni o 

wysokim doborze K inwestują czas i energię w swoje dzieci, a nie w emocje seksualne. Są raczej „tatusiami” niż 

„chłopcami”. 
Rozdział 7 pokazuje, że różnice rasowe w strategiach rozrodczych mają sens pod względem ewolucji 

człowieka. Współcześni ludzie ewoluowali w Afryce około 200 000 lat temu. Afrykanie i nie-Afrykanie rozeszli się 

około 100 000 lat temu. Orientalne i biale podzielili się około 40 000 lat temu. 
Im bardziej na północ ludzie szli „poza Afrykę”, tym trudniej było zdobyć jedzenie, schronienie, ubranie i 

wychowywać dzieci. Tak więc grupy, które przekształciły się w dzisiejszych Białe i Orientałów, potrzebowały 

większych mózgów, większej stabilności rodziny i dłuższego życia. Ale budowanie większego mózgu wymaga czasu 

i energii podczas rozwoju człowieka. Tak więc zmiany te zostały zrównoważone wolniejszym tempem wzrostu, 

niższym poziomem hormonów płciowych, mniejszą agresją i mniejszą aktywnością seksualną. 
Dlaczego? Ponieważ Afryka, Europa i Azja miały bardzo różne klimaty i obszary geograficzne, które 

wymagały różnych umiejętności, wykorzystania zasobów i stylu życia. Czarni ewoluowali w klimacie tropikalnym, 

który kontrastował z chłodniejszą w Europie, w której ewoluowali Biale, a tym bardziej z zimnymi arktycznymi 

ziemiami, gdzie ewoluowały Orientalne. 
Ponieważ inteligencja zwiększyła szanse na przetrwanie w trudnych warunkach zimowych, grupy, które 

opuściły Afrykę, musiały rozwinąć większą inteligencję i stabilność rodziny. Wymagało to większych mózgów, 

wolniejszego wzrostu, niższych poziomów hormonów, mniejszej siły seksualnej, mniejszej agresji i mniejszej 

impulsywności. Zaawansowane planowanie, samokontrola, przestrzeganie zasad i długowieczność wzrosły u osób 

spoza Afryki. 
Zdaję sobie sprawę, że te tematy są kontrowersyjne i że czytelnicy będą mieli wiele pytań. Rozdział 8 

zawiera listę pytań jestem proszony o najbardziej Race, Evolution i zachowania , a moje odpowiedzi do nich. 

Wniosek 

rasy to coś więcej niż „tylko głęboka skóra”. Wzór różnic między orientalnym, białym i czarnym występuje w 

historii, granicach geograficznych i systemach polityczno-ekonomicznych. Dowodzi biologicznej rzeczywistości rasy 

. Teorie oparte tylko na kulturze nie mogą wyjaśnić wszystkich danych pokazanych na wykresie 1. Kolejne trzy 

rozdziały opisują bardziej szczegółowo ustalenia naukowe dotyczące różnic rasowych (podsumowane na wykresie 

1). Późniejsze rozdziały wyjaśniają, dlaczego różnice te są zgodne z takim wzorcem. 

Dodatkowe odczyty 

Entine, J. (2000). Tabu: dlaczego czarni sportowcy dominują w sporcie i dlaczego boimy się o tym mówić. New 

York: Public Affairs Press. 

Lewis, B. (1990) . Rasa i niewolnictwo na Bliskim Wschodzie. Nowy Jork: Oxford University Press. 

Rushton, JP (1997). Rozmiar czaszki i iloraz inteligencji u azjatyckich Amerykanów od urodzenia do siódmego roku 

życia. Inteligencja, 25, 7 20 .  
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Chapter 6 discusses the gene based “life-history theory” I have proposed to explain the racial 
pattern in brain size, intelligence, and other traits. Evolutionary biologists call it the r-K scale of 
reproductive strategies.  At one end of this scale are r-strategies that rely on high reproductive rates. At 
the other end are K-strategies that rely on high levels of parental care. This scale is generally used to 
compare the life histories of different species of animals. I have used it to explain the smaller but real 
differences between the human races. 

On this scale, Orientals are more K-selected than Whites, while Whites are more K-selected than 
Blacks. Highly K-selected women produce fewer eggs (and have bigger brains) than r-selected women. 
Highly K-selected men invest time and energy in their children rather than the pursuit of sexual thrills. 
They are “dads” rather than “cads.” 

Chapter 7 shows that the race differences in reproductive strategies make sense in terms of human 
evolution. Modern humans evolved in Africa about 200,000 years ago. Africans and non-Africans then 
split about 100,000 years ago. Orientals and Whites split about 40,000 years ago. 

The more north the people went “Out of Africa,” the harder it was to get food, gain shelter, make 
clothes, and raise children. So the groups that evolved into today’s Whites and Orientals needed larger 
brains, more family stability, and a longer life. But building a bigger brain takes time and energy during a 
person’s development. So, these changes were balanced by slower rates of growth, lower levels of sex 
hormones, less aggression, and less sexual activity. 

Why? Because Africa, Europe, and Asia had very different climates and geographies that called 
for different skills, resource usage, and lifestyles. Blacks evolved in a tropical climate which contrasted 
with the cooler one of Europe in which Whites evolved and even more so with the cold Arctic lands 
where Orientals evolved. 

Because intelligence increased the chances of survival in harsh winter environments, the groups 
that left Africa had to evolve greater intelligence and family stability. This called for larger brains, slower 
growth rates, lower hormone levels, less sexual potency, less aggression, and less impulsivity. Advanced 
planning, self-control, rule-following, and longevity all increased in the non-Africans. 

I realize that these topics are controversial and that readers will have many questions. Chapter 8 
lists the questions I am most asked about Race, Evolution, and Behavior, and my answers to them. 
 

Conclusion 
 

Race is more than “just skin deep.” The pattern of Oriental-White-Black differences is found 
across history, geographic boundaries, and political-economic systems. It proves the biological reality of 
race. Theories based only on culture cannot explain all the data shown in Chart 1. The next three chapters 
describe the scientific findings on race differences (summarized in Chart 1) in greater detail. Later 
chapters explain why these differences follow such a pattern. 
 
Additional Readings 
 
Entine, J. (2000). Taboo: Why Black Athletes Dominate Sports and Why We Are Afraid to Talk About It. 

New York: Public Affairs Press. 
 
Lewis, B. (1990). Race and Slavery in the Middle East. New York: Oxford University Press. 
 
Rushton, J. P. (1997). Cranial size and IQ in Asian Americans from birth to age seven. Intelligence, 25, 7-

20. 
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2 - Dojrzewanie, przestępczość i rodzicielstwo 
 

Różnice w rasie zaczynają się 

w łonie matki. Czarni rodzą się 

wcześniej i rosną szybciej niż Biale i 

Orientaliści. Trójdrożny rasy wzór 

występuje w pośrednich takich jak 

dojrzałości płciowej, stabilności 

rodziny, wskaźniki przestępczości i 

wzrostu populacji. 

 
Czarne dzieci dojrzewają szybciej niż białe, podczas gdy dzieci orientalne dojrzewają wolniej. Afrykańskie 

dzieci w pozycji siedzącej od samego początku są w stanie trzymać głowy do góry i plecy. Białe dzieci często 

potrzebują od sześciu do ośmiu tygodni, aby wykonać te czynności (patrz Tabela 3). Jest mało prawdopodobne, aby 

czynniki społeczne mogły powodować te różnice. Podstawowe prawo biologii pokazuje, że dłuższe niemowlęctwo 

wiąże się z większym wzrostem mózgu (patrz rozdział 6). 
Te różnice w tempie wzrostu oznaczają, że rasa człowieka zwykle różni się pod względem wieku, kiedy 

osiąga kamienie milowe, takie jak koniec niemowlęctwa, początek dojrzewania, dorosłość i starość. W rasyu s 

mężczyzny różnią się także wskaźniki przestępczości, rodzicielstwo stylu, a nawet wzrost populacji. 
Wykres 3 

Czarne niemowlęta rozwijają się fizycznie szybciej niż inne niemowlęta 

Dziewięć godzin, w stanie powstrzymać 
upadek głowy (białe dziecko, sześć 
miesięcy)

Dwa dni, trzymając rękę i patrząc na 
egzaminatora (białe dziecko, osiem 
tygodni)

 

Źródło: Gerber, M. (1958) Journal of Social Psychology 47, 185-195 

Dojrzewanie 

Czarne dzieci spędzają najmniej czasu w łonie matki. W Ameryce 51% czarnych dzieci urodziło się do 39 

tygodnia ciąży w porównaniu z 33% białych dzieci. W Europie czarne dzieci nawet profesjonalnych matek rodzą się 

wcześniej niż białe. 
Te czarne dzieci nie rodzą się przedwcześnie. Rodzą się wcześniej, ale biologicznie są bardziej dojrzali. 

Długość ciąży zależy od genów.  
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2 
Maturation, Crime, and Parenting 

 
Race differences start in the womb. 

Blacks are born earlier and grow quicker 
than Whites and Orientals. The three-way 
race pattern occurs in milestones such as 

sexual maturity, family stability, crime 
rates, and population growth. 

 
Black babies mature more quickly than White babies, while Oriental babies mature more slowly. 

African babies in a sitting position are more able to keep their heads up and backs straight from the start. 
White babies often need six to eight weeks to do these things (see Chart 3). It is unlikely that social 
factors could produce these differences. A basic law of biology shows that longer infancy is related to 
greater brain growth (see Chapter 6). 

These differences in growth rate mean that races tend to differ in the age when they reach 
milestones such as the end of infancy, the start of puberty, adulthood, and old age. The races also differ in 
crime rates, parenting style, and even population growth. 
 

 
 

 
Maturation 

 
Black babies spend the least time in the womb. In America, 51% of Black children have been 

born by week 39 of pregnancy compared with 33% of White children. In Europe, Black babies of even 
professional mothers are born earlier than White babies. 

These Black babies are not born premature. They are born sooner, but biologically they are more 
mature. The length of pregnancy depends on the genes. 
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Szybsze tempo wzrostu wśród Czarnych trwa przez dzieciństwo. Czarne dzieci mają większą siłę mięśni i 

lepiej sięgają po przedmioty. Mięśnie szyi są często tak rozwinięte, że mogą podnieść głowy, gdy mają zaledwie 

dziewięć godzin. W ciągu kilku dni mogą się przewrócić. 
Czarne dzieci siedzą, czołgają się, chodzą i wkładają własne ubrania wcześniej niż Biale lub Orientaliści. 

Odkrycia są mierzone za pomocą takich testów, jak Skale rozwoju umysłowego i motorycznego Bayleya oraz Skale 

noworodków Cambridge. 
Z drugiej strony dzieci orientalne dojrzewają wolniej niż dzieci białe. Orientalne dzieci często nie chodzą 

przed 13 miesiącami. Zwiedzanie rozpoczyna się w wieku 12 miesięcy dla białych dzieci i 11 miesięcy dla czarnych 

dzieci. 
Promienie rentgenowskie pokazują, że kości rosną szybciej u czarnych dzieci niż u białych. Biale rozwijają 

kości szybciej niż orientalni. Fale mózgowe rozwijają się szybciej u Czarnych niż u Białych noworodków. 
Czarni mają szybszy rozwój zębów niż Biale , którzy dojrzewają szybciej niż Orientalni. Czarne dzieci 

rozpoczynają pierwszą część trwałego wzrostu zębów po około 5,8 roku, a kończą po 7,6 roku. Biali rozpoczynają 

się w wieku 6,1 lat, a kończą w wieku 7,7 lat, podczas gdy Orientalne zaczynają w wieku 6,1 lat, a kończą w wieku 

7,8 lat. Czarni mają większe szczęki i większe zęby. Mają więcej zębów i częściej trzeci i czwarty trzonowiec. Biale 

mają większe szczęki i zęby oraz więcej zębów niż ludzie orientalni. 
Czarni osiągają dojrzałość płciową wcześniej niż Biale , którzy z kolei dojrzewają wcześniej niż Orientalni. 

Dotyczy to takich rzeczy, jak wiek pierwszej miesiączki, pierwsze doświadczenie seksualne i pierwsza ciąża. 
Jedno badanie z udziałem ponad 17 000 amerykańskich dziewcząt w wydanym w 1997 roku wydaniu 

Pediatrics wykazało, że dojrzewanie rozpoczyna się rok wcześniej dla czarnych dziewcząt niż białych. W wieku 

ośmiu lat 48% czarnych dziewcząt (ale tylko 15% białych dziewcząt) miało jakiś rozwój piersi, włosy łonowe lub oba. 

Dla białe stało się to dopiero za dziesięć lat. Wiek, w którym dziewczynki zaczęły miesiączkować, wynosił od 11 do 

12 lat dla czarnych dziewcząt. Białe dziewczyny zaczęły rok później. 

Dojrzałość płciowa chłopców również różni się w zależności od rasy . W wieku 11 lat 60% czarnych 

chłopców osiągnęło etap dojrzewania charakteryzujący się szybkim wzrostem penisa. Dwa procent już uprawiał 

seks. Biali chłopcy nie osiągają tego etapu przez kolejne 1,5 roku. Orientalni pozostają o 1–2 lata w tyle za Białymi 

Ludźmi zarówno pod względem rozwoju seksualnego, jak i początku zainteresowania seksualnego. 

Przestępstwo 

W Stanach Zjednoczonych Czarni stanowią mniej niż 13% populacji, ale mają 50% wszystkich aresztowań 

za napaść i zabójstwo oraz 67% wszystkich aresztowań za napad. Pięćdziesiąt procent wszystkich ofiar 

przestępstw zgłasza również, że napastnicy są czarni, więc statystyki aresztowań nie mogą wynikać z uprzedzeń 

policji. 
Czarni stanowią dużą część osób aresztowanych za przestępstwa umysłowe. Około 33% osób 

aresztowanych za oszustwa, fałszerstwa, podrabianie i przyjmowanie skradzionego mienia, a około 25% osób 

aresztowanych za malwersacje to Czarni. Czarni są niedostatecznie reprezentowani tylko w przestępstwach, takich 

jak oszustwa podatkowe i naruszenia papierów wartościowych, które popełniane są przez osoby o wysokich 

zawodach. 
Z drugiej strony orientalni są niedostatecznie reprezentowani w statystykach przestępczości w USA. 

Doprowadziło to niektórych do argumentowania, że           azjatyckie „getto” chroniło członków przed szkodliwymi 

wpływami z zewnątrz. Jednak dla Czarnych mówi się, że getto sprzyja przestępczości, więc czysto kulturowe 

wyjaśnienia nie wystarczą. 
Zabójstwa kobiet opowiadają tę samą historię. W jednym badaniu dotyczącym aresztowań kobiet 75% 

stanowiły czarne kobiety. Tylko 13% stanowiły białe kobiety. Żadne azjatyckie kobiety nie zostały aresztowane. 

Wyjaśnienie kulturowe dotyczące wskaźnika przestępczości Czarnych mężczyzn nie dotyczy Czarnych kobiet, od 

których nie oczekuje się, że będą angażować się w przestępstwa w takim samym stopniu. Wśród czarnych kobiet 

nie ma obrazu „gangstera”. 
Ten sam wzór występuje w innych krajach. W Londynie w Anglii Czarni stanowią 13% populacji, ale 

stanowią 50% wskaźnika przestępczości. Komisja rządowa z 1996 r. W Ontario w Kanadzie poinformowała, że           

Czarni pięciokrotnie częściej trafiają do więzienia niż Biale i 10 razy częściej niż orientalni. W Brazylii żyje 1,5 

miliona Orientalistów, głównie Japończyków, których przodkowie przybyli tam jako robotnicy w XIX wieku i którzy są 

najmniej reprezentowani w przestępczości.  
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The faster pace of growth among Blacks goes on through childhood. Black babies have greater 
muscular strength and can reach for objects better. Their neck muscles are often so developed that they 
can lift their heads up when they are only nine hours old. In a matter of days they can turn themselves 
over. 

Black children sit, crawl, walk, and put on their own clothes earlier than Whites or Orientals. The 
findings are measured by such tests as Bayley’s Scales of Mental and Motor Development and the 
Cambridge Neonatal Scales. 

Oriental children, on the other hand, mature more slowly than do White children. Oriental 
children often do not walk until 13 months. Walking starts at 12 months for White children and 11 
months for Black children. 

X-rays show bones grow faster in Black children than in White children. Whites develop bones 
faster than Orientals. Brain wave patterns develop faster in Black than in White newborns. 

Blacks have faster dental development than Whites, who mature faster than Orientals. Black 
children begin the first part of permanent tooth growth at about 5.8 years and finish at 7.6 years. Whites 
begin at 6.1 years and finish at 7.7 years, while Orientals begin at 6.1 years and finish at 7.8 years. Blacks 
have larger jaws and larger teeth. They have more teeth and more often have the third and fourth molars. 
Whites have larger jaws and teeth and more teeth than do Orientals. 

Blacks reach sexual maturity sooner than Whites, who in turn mature sooner than Orientals. This 
is true for things like age at first menstruation, first sexual experience, and first pregnancy.  

One study of over 17,000 American girls in the 1997 issue of Pediatrics found that puberty 
begins a year earlier for Black girls than for White girls. By age eight, 48% of the Black girls (but only 
15% of the White girls) had some breast development, pubic hair, or both. For Whites this did not happen 
until ten years. The age when girls began to menstruate was between 11 and 12 for Black girls. White 
girls began a year later. 

Sexual maturity in boys also differs by race. By age 11, 60% of Black boys have reached the 
stage of puberty marked by fast penis growth. Two percent have already had sex. White boys tend not to 
reach this stage for another 1.5 years. Orientals lag one to two years behind Whites in both sexual 
development and the start of sexual Interest. 
 

Crime 
 

In the U.S., Blacks are less than 13% of the population but have 50% of all arrests for assault and 
murder and 67% of all arrests for robbery. Fifty percent of all crime victims also report their assailants are 
Black, so the arrest statistics cannot be due to police bias. 

Blacks make up a large share of those arrested for white-collar crimes. About 33% of persons 
arrested for fraud, forgery, counterfeiting, and receiving stolen property, and about 25% of those arrested 
for embezzlement are Black. Blacks are under-represented only in offenses, such as tax fraud and 
securities violations, that are committed by individuals in high status occupations. 

On the other hand, Orientals are under-represented in U.S. crime statistics. This has led some to 
argue that the Asian “ghetto” has protected members from harmful outside influences. For Blacks, 
however, the ghetto is said to foster crime, so purely cultural explanations are not enough. 

Female homicides tell the same story. In one study of female arrests, 75% were Black women. 
Only 13% were White women. No Asian women were arrested. The cultural explanation for the crime 
rate of Black men does not apply to Black women, who are not expected to engage in criminal behavior to 
the same extent. There is no  “gangster” image among Black females. 

The same pattern is found in other countries. In London, England, Blacks make up 13% of the 
population, but account for 50% of the crime rate. A 1996 government commission in Ontario, Canada, 
reported that Blacks were five times more likely go to jail than Whites, and 10 times more likely than 
Orientals. In Brazil, there are 1.5 million Orientals, mostly Japanese whose ancestors went there as 
laborers in the 19th century, and who are the least represented in crime. 
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Wykres 4 oparty jest na Rocznikach INTERPOLU i pokazuje, że ten wzór rasowy jest spójny na całym 

świecie. Wskaźniki zabójstw, gwałtów i poważnych napaści były czterokrotnie wyższe w krajach Afryki i Karaibów 

niż w krajach Azji i Pacyfiku. Kraje europejskie były pośrednie. Roczniki INTERPOL z lat 1993-1996 pokazują, że 

wskaźnik przestępstw z użyciem przemocy na 100 000 mieszkańców wynosił 35 dla Azjatów, 42 dla Europejczyków 

i 149 dla Afrykańczyków. 
Wykres 4 Wskaźniki  

przestępczości INTERPOL dla trzech ras (morderstwo, gwałt i poważny atak) na 100 000 
ludności  
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Źródło: Trzeci Nieskrócony edycja Rasa, Ewolucja i Zachowanie(Str.24, 159, 287).. 

Osobowość, agresja i samoocena 

Badania pokazują, że Czarni są bardziej agresywni i towarzyscy niż Biali , podczas gdy Biali są bardziej 

agresywni i towarzyscy niż Orientalni. Czarni mają również większą niestabilność umysłową niż Biale . Czarne 

wskaźniki nadużywania narkotyków i alkoholu są wyższe. Znów orientaliści są niedostatecznie reprezentowani w 

statystykach zdrowia psychicznego. 
Badanie przeprowadzone we francuskojęzycznym Quebecu objęło 825 czterolatków i sześciolatków z 66 

krajów. Dzieci imigrantów zostały ocenione przez 50 nauczycieli w klasach przedszkolnych. Nauczyciele znaleźli 

więcej przystosowania i mniej wrogości wśród dzieci orientalnych niż wśród białych, ale widzieli też więcej 

dostosowania i mniej wrogości wśród białych dzieci niż wśród czarnych. 
Różnice rasowe w osobowości stwierdza się za pomocą testów, takich jak Kwestionariusz osobowości 

Eysencka i Szesnaście czynników kwestionariusza osobowości Cattell. Orientalne wszędzie są mniejsze agresywni, 

dominujący i impulsywni niż Biali i Biali są mniej niż Czarni. Orientalni są bardziej ostrożni niż Biale lub Czarni. 
Istnieją ważne różnice rasowe w orientacji czasowej i motywacji. W jednym badaniu poproszono czarne 

dzieci z Karaibów, aby wybrały między małym batonikiem a większym batonem tydzień później. Większość wybrała 

teraz ten mały. Skupienie się na chwili obecnej, w przeciwieństwie do opóźnionego zaspokojenia, jest głównym 

tematem w badaniach nad psychologią Czarnych. 
To może być zaskakujące, gdy dowiadują się, że Czarni mają większą samoocenę niż Biale lub Orientaliści. 

Dzieje się tak nawet wtedy, gdy Czarni są biedniejsi i gorzej wykształceni. W jednym dużym badaniu z udziałem 11–

16-latków Czarni ocenili się jako bardziej atrakcyjni niż Biale . Czarni oceniają się także wyżej w czytaniu, nauce i 
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Chart 4 is based on INTERPOL Yearbooks and shows that this racial pattern is consistent 
globally. Rates of murder, rape, and serious assault were four times higher in African and Caribbean 
countries than in Asian or Pacific Rim countries. European countries were intermediate. The 1993-1996 
INTERPOL Yearbooks show the violent crime rate per 100,000 population was 35 for Asians, 42 for 
Europeans, and 149 for Africans. 

 
 

Personality, Aggression, and Self-Esteem 
 

Studies find that Blacks are more aggressive and outgoing than Whites, while Whites are more 
aggressive and outgoing than Orientals. Blacks also have more mental instability than Whites. Black rates 
of drug and alcohol abuse are higher. Again, Orientals are under-represented in mental health statistics. 

A study carried out in French-speaking Quebec looked at 825 four- to six-year-olds from 66 
countries. The immigrant children were rated by 50 teachers in preschool classes. The teachers found 
more adjustment and less hostility among Oriental children than among White children, but they also saw 
more adjustment and less hostility among White children than among Black children. 

Racial differences in personality are found using tests such as the Eysenck Personality 
Questionnaire and Cattell’s Sixteen Personality Factor Questionnaire. Orientals everywhere are less 
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naukach społecznych, ale nie w matematyce. Czarni powiedzieli to, chociaż wiedzieli, że mają niższe rzeczywiste 

wyniki w nauce niż białe dzieci. 

Rodzicielstwo i porody pozamałżeńskie 

Różnice rasowe w osobowości i przestrzeganie zasad ujawniają się również w liczbie rozwodów, w 

przypadku nieślubnych porodów, znęcania się nad dziećmi i przestępczości. Orientalni odnoszą większe sukcesy 

niż Biale czy Czarni. Mają mniej rozwodów, mniej urodzeń poślubnych i mniej znęcania się nad dziećmi niż Biali . 
Z drugiej strony, stabilność rodziny Czarnych stanowi problem. W 1965 r. Raport Moynihan wykazał wyższy 

wskaźnik rozpadu małżeństw, rodzin na czele kobiet i nieślubnych urodzeń wśród Czarnych. Od tego czasu liczby 

potroiły się! Około 75% urodzeń czarnych nastolatków nie ma związku małżeńskiego, w porównaniu z 25% białych 

nastolatków. 
Rodzina z głową kobiety nie jest jedyna w Stanach Zjednoczonych. Nie jest też wynikiem spuścizny 

niewolnictwa ani rozkładu w centrum miasta. Występuje na dużych obszarach Czarnej Afryki. 
W Afryce rodzina z głową kobiety jest częścią ogólnej struktury społecznej. Obejmuje wczesną aktywność 

seksualną, luźne więzi emocjonalne między małżonkami i związek seksualny oraz prokreację dzieci z wieloma 

partnerami. Obejmuje to opiekę nad dziećmi poza domem, nawet przez kilka lat, więc matki pozostają atrakcyjne 

seksualnie. Mężczyźni rywalizują również bardziej o kobiety, a ojcowie są mniej zaangażowani w wychowywanie 

dzieci. 
W porównaniu z innymi biednymi krajami afrykańskie kobiety przestają wcześnie karmić swoje dzieci. 

Pozwala to na wznowienie owulacji, więc matki ponownie rodzą, co powoduje wzrost wskaźnika urodzeń. Kiedy 

dziecko ma około roku, inne dzieci i dziadkowie zajmują się głównie opieką. Gdy dzieci się starzeją, starają się o 

starsze dzieci w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb. W Czarnej Afryce i na Czarnych Karaibach, podobnie 

jak w amerykańskim getcie niższej klasy, grupy nastolatków i młodzieży są zupełnie pozbawione nadzoru dorosłych. 

Długowieczność i wzrost liczby ludności 

Śmiertelność wykazuje ten sam wzór różnic rasowych. Czarni mają więcej chorób i wyższą śmiertelność w 

każdym wieku. Orientalni mają najniższą śmiertelność i przeżywają Białych o dwa lata, mniej więcej tak długo, jak 

Biali przeżyją Czarnych. 
Dzieci w Ameryce Czarnej są dwa razy bardziej narażone na śmierć w wieku niemowlęcym niż dzieci Białe. 

Samotne rodzicielstwo, ubóstwo lub brak wykształcenia nie są jednak jedynymi przyczynami. Jedno badanie 

absolwentów szkół wyższych z dostępem do dobrej opieki medycznej pokazuje, że śmiertelność jest nadal dwa razy 

wyższa wśród czarnych niemowląt niż białych. 
Różnice w śmiertelności utrzymują się w wieku dorosłym. W jednym badaniu Marynarki Wojennej Czarni 

mieli wyższe wskaźniki przypadkowych i gwałtownych zgonów ze wszystkich przyczyn. Inne badanie wykazało, że 

Czarni mają wyższe wskaźniki zgonów w wypadkach samochodowych. 
To jest globalny wzorzec. Kraje Azji Orientalneej, takie jak Japonia i Singapur, mają niższą śmiertelność niż 

kraje europejskie. Kraje europejskie mają niższą śmiertelność niż kraje Afryki i Czarnej Karaibów. Ale wzór 

samobójstwa jest odwrócony. Kraje Azji Orientalneej mają najwyższy wskaźnik, około 15 samobójstw na 100 000 

osób. Europejskie stawki wynoszą około 12 na 100 000, podczas gdy kraje Afryki i Karaibów mają najniższe stawki 

około 4 na 100 000.  
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aggressive, dominant, and impulsive than Whites and Whites are less so than Blacks. Orientals are more 
cautious than either Whites or Blacks. 

There are important race differences in time-orientation and motivation. One study asked Black 
children in the Caribbean to choose between a small candy bar now and a larger bar a week later. Most 
chose the small one now. A focus on the present moment as opposed to delayed gratification is a major 
theme in the research on Black psychology. 

It may be surprising to learn that Blacks have higher self esteem than do Whites or Orientals. This 
is true even when Blacks are poorer and less educated. In one large study of 11- to 16-year-olds, Blacks 
rated themselves as more attractive than did Whites. Blacks also rated themselves higher in reading, 
science and social studies but not mathematics. The Blacks said this even though they knew they had 
lower actual academic achievement scores than White children. 
 

Parenting and Out-of-Wedlock Births 
 

Racial differences in personality and obeying rules also show up in divorce rates, out of wedlock 
births, child abuse, and delinquency. Orientals are more successful than Whites or Blacks. They have 
fewer divorces, fewer out of wedlock births, and less child abuse than Whites. 

On the other hand, Black family stability is a concern. In 1965 the Moynihan Report showed the 
higher rates of marital breakup, female headed families, and out of wedlock births among Blacks. Since 
then the figures have tripled! About 75% of births to Black teenagers are out of wedlock, compared with 
25% of White teenagers. 

The female-headed family is not unique to the U.S. Nor is it the result of the legacy of slavery or 
inner city decay. It is found in large areas of Black Africa. 

In Africa, the female-headed family is part of an overall social pattern. It consists of early sexual 
activity, loose emotional ties between spouses and sexual union and the procreation of children with many 
partners. It includes fostering children away from home, even for several years, so mothers remain 
sexually attractive. Males likewise compete more for females and fathers are less involved in child 
rearing. 

Compared to others in poor countries, African women stop breastfeeding their children early. 
This allows ovulation to resume, so mothers conceive again, thus producing a higher birth rate. Once a 
child is about a year old, other children and grandparents do much of the caretaking. As children grow 
older, they look to older children for basic needs. In Black Africa and the Black Caribbean, as in the 
American underclass ghetto, groups of pre-teens and teenagers are left quite free of adult supervision. 
 

Longevity and Population Growth 
 

Death rates show the same pattern of racial differences. Blacks have more disease and a higher 
death rate at every age. Orientals have the lowest death rate and outlive Whites by two years, about as 
long as Whites outlive Blacks. 

Black American babies are twice as likely to die in infancy as White babies. Single parenting, 
poverty, or lack of education, however, are not the only causes. One study of college graduates with 
access to good medical care shows a death rate that is still twice as high among Black infants as among 
White infants. 

Mortality differences continue into adulthood. In one U.S. Navy study, Blacks had higher rates of 
accidental and violent deaths from all causes. Another study revealed Blacks had higher rates of death in 
auto accidents. 

This is a global pattern. East Asian countries like Japan and Singapore have lower death rates 
than European countries. European countries have lower death rates than African and Black Caribbean 
countries. But, the pattern for suicide is reversed. East Asian countries have the highest rates, about 15 
suicides per 100,000 people. European rates are about 12 per 100,000, while African and Caribbean 
countries have the lowest rates of about 4 per 100,000. 
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Wyższy wskaźnik urodzeń więcej niż rekompensuje krótszą długość życia Czarnych. Wzrost liczby ludności 

w Afryce był problemem. Wynosi 3,2% rocznie. Najwyższa stawka na świecie! Tempo wzrostu w Azji Południowej i 

Ameryce Łacińskiej o 2,1% i 2,5% zmniejszyło wzrost liczby ludności od 1960 r. W USA przeciętna kobieta będzie 

miała 14 potomków, w tym dzieci, wnuki i prawnuki. Przeciętna afrykańska kobieta będzie miała 258 osób. W 1950 

r. Kontynent afrykański stanowił 9% światowej populacji . Pomimo AIDS, działań wojennych, chorób, susz i głodu, 

Afryka wzrosła do 12% światowej populacji dzisiaj.  

Wniosek 

Trójstronny wzorzec różnic rasowych dotyczy praw wzrostu, długości życia, osobowości, funkcjonowania 

rodziny, przestępczości i sukcesu w organizacji społecznej. Czarne dzieci dojrzewają szybciej niż białe; Orientalne 

dzieci dojrzewają wolniej niż Biale . Ten sam wzór dotyczy dojrzałości płciowej, nieślubnych porodów, a nawet 

wykorzystywania dzieci. Na całym świecie Czarni mają najwyższy wskaźnik przestępczości, najmniej Orientalne, a 

Biali należą do pośrodku. Ten sam wzór dotyczy osobowości. Czarni są najbardziej towarzyscy, a nawet mają 

najwyższą samoocenę. Orientalni są najbardziej skłonni do opóźnienia gratyfikacji. Biale wchodzą między. Czarni 

umierają najwcześniej, później Biale , Orientalnee trwają, nawet jeśli wszyscy mają dobrą opiekę medyczną. 

Trójstronny wzór rasowy utrzymuje się od kołyski po grób. 

Dodatkowe odczyty 

Herman-Giddens, ME i inni. (1997). Wtórne cechy seksualne i miesiączki u młodych dziewcząt obserwowane w 

gabinecie. Pediatrics, 99, 505-512. 

 
Rushton, JP (1995) . Rasa i przestępczość: dane międzynarodowe z lat 1989-1990. Badania psychologiczne, 76, 

307 312.  
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A higher birth rate more than makes up for the shorter Black life span. Africa's population growth 
has been a concern. It is 3.2% a year. The highest rate in the world!  South Asia and Latin America 
growth rates of 2.1% and 2.5% have reduced population increase since 1960. In the U.S. the average 
woman will have 14 descendants including children, grandchildren, and great-grandchildren. An average 
African woman will have 258. The African continent accounted for 9% of the world's population in 
1950. Despite AIDS, warfare, disease, drought and famine, Africa has grown to be 12% of the world’s 
population today. 
 

Conclusion 
 

The three-way pattern of race differences is true for growth rates, life span, personality, family 
functioning, criminality, and success in social organization. Black babies mature faster than White babies; 
Oriental babies mature slower than Whites. The same pattern is true for sexual maturity, out of wedlock 
births, and even child abuse. Around the world, Blacks have the highest crime rate, Orientals the least, 
Whites fall in between. The same pattern is true for personality. Blacks are the most outgoing and even 
have the highest self-esteem. Orientals are the most willing to delay gratification. Whites fall in between. 
Blacks die earliest, Whites next, Orientals last, even when all have good medical care. The three-way 
racial pattern holds up from cradle to grave. 
 
Additional Readings 
 
Herman-Giddens, M. E., and others. (1997). Secondary sexual characteristics and menses in young girls 

seen in the office practice. Pediatrics, 99, 505-512. 
 
Rushton, J. P. (1995). Race and crime: International data for 1989-1990. Psychological Reports, 76, 307-

312. 
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3 - Seks, hormony i AIDS 
 

Istnieją różnice rasowe w 

zachowaniach seksualnych. Rasy s 

człowieka różnią się, jak często chcą 

mieć stosunek seksualny. Wpływa to 

na częstość chorób przenoszonych 

drogą płciową. Pod każdym względem 

Orientalni są najmniej aktywni 

seksualnie, Czarni najbardziej, a Biali 

są pomiędzy. W rasyu s mężczyzny 

różnią się także liczby bliźniąt i wielu 

urodzeń, w poziomie hormonów, 

postaw seksualnych, a nawet w ich 

anatomii seksualnej. 

 
W rasyu s mężczyzny różnią się pod względem poziomu hormonów płciowych. Poziomy hormonów są 

najwyższe u Czarnych, a najniższe u Orientalnech. To może nam powiedzieć, dlaczego czarne kobiety mają zespół 

napięcia przedmiesiączkowego (PMS) najbardziej, a najmniej orientalne. 
W rasyu różnią się także w poziomie testosteronu, który pomaga wyjaśnić zachowanie mężczyzn. W jednym 

badaniu z udziałem studentów college'ów poziomy testosteronu były o 10 do 20% wyższe u Czarnych niż u Białych 

. Dla starszej próby amerykańskich weteranów wojskowych, Czarni mieli poziomy o 3% wyższe niż Biale (patrz 

numer Sterydów z 1992 r .). W badaniu studentów uniwersytetów Black. Amerykanie mieli poziom od 10 do 15% 

wyższy niż biali Amerykanie. Japończycy (w Japonii) mieli jeszcze niższe poziomy. 
Testosteron działa jak „główny przełącznik”. Wpływa na takie rzeczy, jak koncepcja siebie, agresja, altruizm, 

przestępczość i seksualność, nie tylko u mężczyzn, ale także u kobiet. Testosteron kontroluje także takie rzeczy, jak 

masa mięśniowa i pogłębienie głosu w młodości. 

Zachowania i postawy seksualne 

Czarni są aktywni seksualnie we wcześniejszym wieku niż Biale . Biali z kolei są aktywni seksualnie 

wcześniej niż orientalni. Badania Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że ten trójstronny wzór rasowy jest 

prawdziwy na całym świecie. Ankiety krajowe z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych pokazują te same wyniki. 
Badanie przeprowadzone w Los Angeles wykazało, że wiek pierwszej aktywności seksualnej wśród uczniów 

szkół średnich wynosił 16,4 lat dla orientalistów, 14,4 lat dla czarnych, z białymi ludźmi pośrodku. Odsetek 

studentów aktywnych seksualnie wyniósł 32% dla orientalnych, ale 81% dla czarnych. Biale ponownie upadli między 

dwiema innymi rasami ludzkimi . Kanadyjskie badanie wykazało, że Orientalnee są bardziej powściągliwe, nawet w 

fantazji i masturbacji. Orientalni urodzeni w Kanadzie byli tak samo powściągliwi jak niedawni imigranci z Azji. 
Na całym świecie aktywność seksualna dla małżeństw przebiega w trzech kierunkach. W ankiecie z 1951 r. 

Zapytano ludzi, jak często uprawiają seks. Mieszkańcy Pacyfiku i rdzenni Amerykanie mówili od 1 do 4 razy w 

tygodniu, biali mieszkańcy USA odpowiadali 2 do 4 razy w tygodniu, podczas gdy Afrykanie twierdzili, że uprawiali 

seks od 3 do 10 razy w tygodniu. Późniejsze badania potwierdziły te ustalenia. Średnia częstotliwość stosunku 

tygodniowo dla małżeństw po dwudziestce wynosi 2,5 dla Japończyków i Chińczyków w Azji. To 4 dla 

amerykańskich białe . Dla amerykańskich Murzynów jest to 5. 

Różnice rasowe występują w permisywności seksualnej, myśleniu o seksie, a nawet w poziomach winy 

seksualnej. W jednym badaniu trzy pokolenia japońskich Amerykanów i japońskich studentów w Japonii były mniej 

zainteresowane seksem niż studenci europejscy. Jednak każde pokolenie japońskich Amerykanów miało więcej 

poczucia winy seksualnej niż biali Amerykanie w ich wieku. W innym badaniu brytyjscy mężczyźni i kobiety 

stwierdzili, że mają trzy razy więcej fantazji seksualnych niż japońscy mężczyźni i kobiety. Orientalni najczęściej 

twierdzą, że seks osłabia. Czarni powiedzieli, że częściej spotykają się ze sobą i mniej martwią się o to niż Biali .  
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3 
Sex, Hormones, and AIDS 

 
Race differences exist in sexual 

behavior. The races differ in how often they 
like to have sexual intercourse. This affects 

rates of sexually transmitted diseases. On 
all the counts, Orientals are the least 

sexually active, Blacks the most, and Whites 
are in between. The races also differ in the 

number of twins and multiple births, in 
hormone levels, in sexual attitudes, and 

even in their sexual anatomy. 
 

The races differ in their level of sex hormones. Hormone levels are highest in Blacks and the 
lowest in Orientals. This may tell us why Black women have premenstrual syndrome (PMS) the most and 
Orientals the least. 

The races also differ in testosterone level which helps to explain men's behavior. In one study of 
college students, testosterone levels were 10 to 20% higher in Blacks than in Whites. For an older sample 
of U.S. military veterans, Blacks had levels 3% higher than Whites (see the 1992 issue of Steroids). In a 
study of university students, Black. Americans had 10 to 15% higher levels than White Americans. The 
Japanese (in Japan) had even lower levels. 

Testosterone acts as a "master switch." It affects things like self-concept, aggression, altruism, 
crime, and sexuality, not just in men, but in women too. Testosterone also controls things like muscle 
mass and the deepening of the voice in the teenage years. 
 

Sexual Behavior and Attitudes 
 

Blacks are sexually active at an earlier age than Whites. Whites, in turn, are sexually active 
earlier than Orientals. Surveys from the World Health Organization show this three-way racial pattern to 
be true around the world. National surveys from Britain and the United States produce the same findings. 

A Los Angeles study found that the age of first sexual activity in high school students was 16.4 
years for Orientals, 14.4 years for Blacks, with Whites in the middle. The percentage of students who 
were sexually active was 32% for Orientals but 81% for Blacks. Whites again fell between the two other 
races. A Canadian study found Orientals to be more restrained, even in fantasy and masturbation. 
Orientals born in Canada were just as restrained as recent Asian immigrants. 

Around the world, sexual activity for married couples follows the three-way pattern. A 1951 
survey asked people how often they had sex. Pacific Islanders and Native Americans said from 1 to 4 
times per week, U.S. Whites answered 2 to 4 times per week, while Africans said they had sex 3 to 10 
times per week. Later surveys have confirmed these findings. The average frequency of intercourse per 
week for married couples in their twenties is 2.5 for the Japanese and Chinese in Asia. It is 4 for 
American Whites. For American Blacks it is 5. 

Racial differences are found in sexual permissiveness, thinking about sex, and even in levels of 
sex guilt. In one study, three generations of Japanese Americans and Japanese students in Japan had less 
interest in sex than European students. Yet each generation of Japanese Americans had more sex guilt 
than White Americans their age. In another study, British men and women said they had three times as 
many sexual fantasies as Japanese men and women. Orientals were the most likely to say that sex has a 
weakening effect. Blacks said they had casual intercourse more and felt less concern about it than whites 
did. 
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Fizjologia i anatomia seksualna 

Wskaźniki owulacji różnią się w zależności od rasy , podobnie jak częstotliwość występowania bliźniaków. 

Czarne kobiety mają zwykle krótsze cykle niż białe kobiety. Często wytwarzają dwa jajka w jednym cyklu. To czyni 

je bardziej płodnymi. 
Stawka bliźniaków składających się z dwóch jaj jest mniejsza niż 4 na każde 1000 porodów u orientalnych. 

Dla Białych wynosi 8 , ale dla Czarnych 16 lub więcej. Trojaczki i kwadruplety są bardzo rzadkie we wszystkich 

grupach, ale wykazują tę samą trójstronną kolejność - Czarni mają najwięcej, a następnie Biale i najmniej Wschodu. 
Od VIII do XVI wieku arabska literatura islamska pokazała, że           czarni Afrykanie, zarówno mężczyźni, 

jak i kobiety, mają wysoką potencję seksualną i duże narządy. Dziewiętnastowieczni europejscy antropologowie 

informowali o pozycji żeńskich narządów płciowych (najwyższe orientalne, najniższe czarne, pośrednich białe ) i 

kącie erekcji męskiej (orientalne równolegle do ciała, czarne pod kątem prostym). Twierdzili, że Orientalnee mają 

również najmniej drugorzędne cechy płciowe (widoczne mięśnie, pośladki i piersi), najbardziej czarne. Inni wczesni 

antropologowie donosili również, że ludzie mieszanej rasy zwykle wpadali pomiędzy. 

Czy powinniśmy poważnie potraktować te wczesne raporty osób postronnych na tak delikatny temat? 

Wydaje się, że współczesne dane potwierdzają te wczesne obserwacje. Na całym świecie agencje zdrowia 

publicznego rozdają darmowe prezerwatywy, aby spowolnić rozprzestrzenianie się AIDS i uratować życie. Rozmiar 

prezerwatywy może wpływać na to, czy się ją stosuje, więc agencje te odnotowują rozmiar penisa, gdy rozdają 

prezerwatywy. Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia określają prezerwatywę o szerokości 49 mm dla Azji, 

szerokość 52 mm dla Ameryki Północnej i Europy oraz szerokość dla Afryki 53 mm. Chiny produkują teraz własne 

prezerwatywy - 49 mm. 
Zmierzono również różnice rasowe w wielkości jąder (Azjaci = 9 gramów, Europejczycy = 21 g). Nie tylko 

dlatego, że Europejczycy mają nieco większy rozmiar ciała. Różnica jest zbyt duża. Artykuł z 1989 roku w 

magazynie Nature, wiodącym brytyjskim magazynie naukowym, powiedział, że różnica w wielkości jąder może 

oznaczać, że Biale wytwarzają dwa razy więcej plemników dziennie niż Orientale. Jak dotąd nie mamy informacji o 

względnym rozmiarze Czarnych. 

AIDS i HIV 

Różnice rasowe w zachowaniach seksualnych mają realne skutki. Wpływają na wskaźniki chorób 

przenoszonych drogą płciową. Światowa Organizacja Zdrowia odnotowuje choroby seksualne, takie jak kiła, 

rzeżączka, opryszczka i chlamydia. Podają niskie poziomy w Chinach i Japonii oraz wysokie w Afryce. Kraje 

europejskie są w środku. 
Rasowy wzorzec tych chorób jest również prawdziwy w Stanach Zjednoczonych. Wskaźnik kiły w 1997 r. 

Wśród Czarnych był 24 razy większy niż wskaźnik białych. Ogólnopolski wskaźnik kiły u Czarnych wynosił 22 

przypadków na 100 000 osób. Było to 0,5 przypadków na 100 000 dla białe , a nawet niższe dla orientalnych. 

Niedawny raport wykazał, że do 25% dziewcząt w śródmieściu (głównie czarnych) ma chlamydię. 

Różnice rasowe pokazują także obecny kryzys AIDS. Ponad 30 milionów ludzi na całym świecie żyje z HIV 

lub AIDS. Wielu Murzynów w USA choruje na AIDS poprzez używanie narkotyków, ale więcej zaraża się seksem. Z 

drugiej strony, więcej osób cierpiących na AIDS w Chinach i Japonii to osoby z hemofilią. Kraje europejskie mają 

średni wskaźnik zakażeń HIV, głównie wśród homoseksualnych mężczyzn. 
Wykres 5 pokazuje roczne szacunki odsetka zakażeń HIV w różnych częściach świata od Organizacji 

Narodów Zjednoczonych. Epidemia rozpoczęła się w Czarnej Afryce pod koniec lat siedemdziesiątych. Obecnie 23 

miliony dorosłych żyje z HIV / AIDS. Ponad pięćdziesiąt procent z nich to kobiety. To pokazuje, że przekazywanie 

jest głównie heteroseksualne. Obecnie 8 na 100 Afrykanów jest zarażonych wirusem AIDS, a epidemię uważa się 

za niekontrolowaną. W niektórych obszarach wskaźnik AIDS sięga 70%. W Południowej Afryce co dziesiąty dorosły 

żyje z HIV. 
Wskaźnik zakażeń HIV jest również wysoki na Czarnych Karaibach. Około 2%! Trzydzieści trzy procent 

przypadków AIDS to kobiety. Ta wysoka liczba wśród kobiet pokazuje, że rozprzestrzenianie się zwykle wynika z 

stosunku heteroseksualnego. Wysoki wskaźnik HIV w paśmie 2000 mil w krajach Karaibów rozciąga się od 

Bermudów do Gujany, i wydaje się być najwyższy na Haiti, przy wskaźniku zbliżonym do 6% Jest to najbardziej 

zainfekowany obszar poza Czarną Afryką.  
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Sexual Physiology and Anatomy 
 

Ovulation rates differ by race, as does the frequency of twins. Black women tend to have shorter 
cycles than do White women. They often produce two eggs in a single cycle. This makes them more 
fertile. 

The rate of two-egg twins is less than 4 in every 1,000 births for Orientals. It is 8 for Whites, but 
for Blacks it is 16 or greater. Triplets and quadruplets are very rare in all groups, but they show the same 
three-way order – Blacks have the most, then Whites, and Orientals the least.  

From the 8th to the 16th centuries, Arab Islamic literature showed Black Africans, both men and 
women, as having high sexual potency and large organs. Nineteenth century European anthropologists 
reported on the position of female genitals (Orientals highest, Blacks lowest, Whites intermediate) and the 
angle of the male erection (Orientals parallel to the body, Blacks at right angles). They claimed Orientals 
also had the least secondary sex characteristics (visible muscles, buttocks, and breasts), Blacks the most. 
Other early anthropologists also reported that people of mixed race tended to fall in between. 

Should we take these early reports by outsiders on so sensitive a subject seriously? Modern data 
seem to confirm these early observations. Around the world, public health agencies now give out free 
condoms to help slow the spread of AIDS and help save lives. Condom size can affect whether one is 
used, so these agencies take note of penis size when they give out condoms. The World Health 
Organization Guidelines specify a 49-mm-width condom for Asia, a 52-mm-width for North America and 
Europe, and a 53-mm-width for Africa. China is now making its own condoms -- 49 mm. 

Race differences in testicle size have also been measured (Asians = 9 grams, Europeans = 21 g). 
This is not just because Europeans have a slightly larger body size. The difference is too large. A 1989 
article in Nature, the leading British science magazine, said that the difference in testicle size could mean 
that Whites make two times as many sperm per day as do Orientals. So far, we have no information on the 
relative size of Blacks. 
 

AIDS and HIV 
 

Race differences in sexual behavior have results in real life. They affect sexually transmitted 
disease rates. The World Health Organization takes note of sexual diseases like syphilis, gonorrhea, 
herpes and chlamydia. They report low levels in China and Japan and high levels in Africa. European 
countries are in the middle. 

The racial pattern of these diseases is also true in the U.S. The 1997 syphilis rate among Blacks 
was 24 times the White rate. The nationwide syphilis rate for Blacks was 22 cases per 100,000 people. It 
was 0.5 cases per 100,000 for Whites, and even lower for Orientals. A recent report found up to 25% of 
inner city girls (mainly Black) have chlamydia. 

Racial differences also show in the current AIDS crisis. Over 30 million people around the world 
are living with HIV or AIDS. Many Blacks in the U.S. do get AIDS through drug use, but more get it 
through sex. At the other extreme, more AIDS sufferers in China and Japan are hemophiliacs. European 
countries have intermediate HIV infection rates, mostly among homosexual men. 

Chart 5 shows the yearly estimates of the HIV infection rate in various parts of the world from the 
United Nations. The epidemic started in Black Africa in the late 1970s. Today 23 million adults there are 
living with HIV/AIDS. Over fifty percent of these are female. This shows that transmission is mainly 
heterosexual. Currently, 8 out of every 100 Africans are infected with the AIDS virus and the epidemic is 
considered out of control. In some areas the AIDS rate reaches 70%. In South Africa one in 10 adults is 
living with HIV. 

The HIV infection rate is also high in the Black Caribbean. About 2%! Thirty-three percent of the 
AIDS cases there are women. This high figure among women shows that the spread tends to be from 
heterosexual intercourse. The high rate of HIV in the 2,000 mile band of Caribbean countries extends 
from Bermuda to Guyana, and it seems to be the highest in Haiti, with a rate close to 
6%. It is the most infected area outside of Black Africa. 
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Wykres 5 

Wskaźniki HIV / AIDS (%) dla osób w wieku od 15 do 49 lat w 1999 r 

 
Dane opublikowane przez amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom pokazują, że 

Afroamerykanie mają wskaźniki HIV podobne do Czarnych Karaibów i części Czarnej Afryki. Trzy procent czarnych 

mężczyzn i 1% czarnych kobiet w USA żyje z HIV (wykres 5). Stawka dla białych Amerykanów jest mniejsza niż 

0,1%, podczas gdy dla azjatyckich Amerykanów jest mniejsza niż 0,05%. Stawki dla Europy i Pacyfiku są również 

niskie. Oczywiście AIDS stanowi poważny problem zdrowia publicznego dla wszystkich grup rasowych, ale 

szczególnie dotyczy to Afrykanów i ludzi afrykańskiego pochodzenia. 

Wniosek 

Trójstronny wzór różnic rasowych znajduje się w odsetkach porodów mnogich (bliźniacze jaja), poziomach 

hormonów, postawach seksualnych, anatomii płciowej, częstotliwości współżycia i chorobach przenoszonych drogą 

płciową (STD). Poziom hormonów płciowych zarówno męskich, jak i żeńskich jest najwyższy u Czarnych, najniższy 

u Orientalnech, a pośród Białych . Hormony płciowe wpływają nie tylko na nasze ciała, ale także na sposób 

działania i myślenia. Czarni są najbardziej aktywni seksualnie, mają najwięcej porodów i mają najbardziej liberalne 

postawy. Orientalni są najmniej aktywni seksualnie i wykazują najmniejszą fantazję seksualną i największą 

seksualną winę. Biale są pośrodku. Choroby seksualne są najczęstsze u Czarnych, a przynajmniej u Orientalnech, 

a Biali między nimi. Alarmujący jest bardzo wysoki wskaźnik AIDS w Afryce, na Czarnych Karaibach i na Czarnych 

Amerykanach.  
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Data published by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention show that African 

Americans have HIV rates similar to the Black Caribbean and parts of Black Africa. Three percent of 
Black men and 1% of Black women in the U.S. are living with HIV (Chart 5). The rate for White 
Americans is less than 0.1%, while the rate for Asian Americans is less than 0.05%. Rates for Europe and 
the Pacific Rim are also low. Of course AIDS is a serious public health problem for all racial groups, but 
it is especially so for Africans and people of African descent. 
 

Conclusion 
 

The three-way pattern of race differences is found in rates of multiple births (two-egg twinning), 
hormone levels, sexual attitudes, sexual anatomy, frequency of intercourse, and sexually transmitted 
diseases (STDs). Both male and female sex hormone levels are the highest in Blacks, the lowest in 
Orientals, with Whites in between. Sex hormones affect not only our bodies, but also the way we act and 
think. Blacks are the most sexually active, have the most multiple births, and have the most permissive 
attitudes. Orientals are the least sexually active and show the least sexual fantasy and the most sexual 
guilt. Whites are in the middle. Sex diseases are most common in Blacks, least so in Orientals, with 
Whites in between the two. The very high rate of AIDS in Africa, the Black Caribbean and in Black 
Americans is alarming. 
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4 - Inteligencja i Rozmiar Mózgu 
 

Testy IQ mierzą inteligencję i przewidują 

prawdziwy sukces w życiu. Rasy różnią się 

wielkością mózgu i w testach IQ. Średnio 

osoby orientalne mają największe mózgi i 

najwyższe IQ. Czerń średnia najniższa, a Biale 

znajdują się pośrodku. Różnice wielkości 

mózgu wyjaśniają różnice IQ zarówno w 

obrębie grup, jak i między grupami. 

 
Psychologowie używają testów IQ do pomiaru czegoś, co nazywamy „inteligencją” lub „zdolnością 

umysłową”. Jaśniejsi ludzie osiągają wyższe wyniki w testach IQ niż większość ludzi. Mniej jasne osoby osiągają 

niższe wyniki. Testy IQ nie są idealne, ale są użyteczne i wiele nam mówią. 
Testy IQ mają średnią wartość 100. „Normalny” zakres zmienia się od „matowego” (IQ około 85) do 

„jasnego” (IQ około 115). Iloraz inteligencji równy 70 sugeruje upośledzenie, podczas gdy iloraz inteligencji równy 

130 i więcej przewidują uzdolnienia. Średnie IQ wynosi około 106, białe - około 100, a czarne - około 85. Ten wzór 

występuje na całym świecie, przy czym Czarni w Afryce mają niższe IQ niż Czarni w Ameryce. 
Bestseller z 1994 roku Krzywa Dzwonowa pokazuje, w jaki sposób IQ przewiduje sukces w edukacji, pracy i 

szkoleniach. Niskie iloraz inteligencji przewiduje molestowanie dzieci, przestępstwa i przestępstwa, zdrowie, 

skłonność do wypadków, posiadanie dziecka nieślubnego, rozwód przed pięcioma latami małżeństwa, a nawet 

palenie podczas ciąży. Grupy o wyższych IQ mają więcej zdolnych ludzi. Podczas gdy Orientalnee rozwinęły 

złożone społeczeństwa w Azji, a Biali stworzyli złożone cywilizacje w Europie, Czarni Afrykanie tego nie zrobili. 
Czarno-biała różnica w IQ pojawia się już w wieku trzech lat. Jeśli rasa ludzka jest dopasowana do 

wykształcenia i dochodów, różnica zmniejsza się tylko o 4 punkty IQ. Różnice między czarno-białymi wynikają nie 

tylko z klasy społecznej. Mniej znane jest to, że Orientalnee mają wyższe IQ niż Biale . 
Krzywa Dzwonowa podkreślił 20-letni przegląd brytyjskiego psychologa Richarda Lynna na temat 

globalnego wzorca wyników IQ. Odkrył, że Orientals w regionie Pacyfiku mają IQ w zakresie 101 do 111, Biali w 

Europie mają IQ od 100 do 103, a Czarni w Afryce mają IQ około 70 (patrz Tabela 6). 
Średni iloraz inteligencji wynoszący 70 dla Czarnych mieszkających w Afryce jest najniższy w historii. 

Progresywne macierze Ravena mierzą rozumowanie, a nie informacje specyficzne dla kultury. Korzystając z tego 

testu, Kenneth Owen znalazł IQ w Czarnej Afryce wynoszący 70 dla 13-latków w systemie szkolnym w RPA. 

Podobnie uczynił Fred Zindi, czarny Zimbabwe, w badaniu dotyczącym 12–14-latków w swoim kraju. Co ciekawe, 

studenci rasy mieszanej w Południowej Afryce mieli iloraz inteligencji 85 - taki sam jak Czarni w Stanach 

Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i na Karaibach. Metody genetyczne (takie jak stosowane w testach na ojcostwo) 

pokazują, że Czarni rasy mieszanej mają około 25% białego pochodzenia. Ich iloraz inteligencji mieści się w połowie 

drogi między czystymi Czarnymi (70) a czystymi Białymi Ludźmi (100).  
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4 
Intelligence and Brain Size 

 
IQ tests measure intelligence and predict 
real life success. The races differ in brain 

size and on IQ tests. On average Orientals 
have the largest brains and highest IQs. 

Blacks average the lowest, and Whites fall 
in between. The brain size differences 
explain the IQ differences both within 

groups and between groups. 
 

Psychologists use IQ tests to measure what we call “intelligence” or “mental ability.” Brighter 
people score higher on IQ tests than most people. Less bright people score lower. IQ tests are not perfect, 
but they are useful and tell us a lot. 

IQ tests are made to have an average of 100. The “normal” range goes from “dull” (IQ around 85) 
to “bright” (IQ around 115). IQs of 70 suggest handicap, while IQs of 130 and above predict giftedness. 
The average Oriental IQ is about 106, the White IQ about 100, and the Black IQ about 85. This pattern is 
found around the world, with Blacks in Africa having a lower IQ than Blacks in America. 

The 1994 best seller The Bell Curve shows how IQ predicts success in education, jobs, and 
training. Low IQ predicts child abuse, crime and delinquency, health, accident proneness, having a child 
out of wedlock, getting a divorce before five years of marriage, and even smoking during pregnancy. 
Groups with higher IQs have more gifted people. While Orientals developed complex societies in Asia, 
and Whites produced complex civilizations in Europe, Black Africans did not. 

The Black-White difference in IQ appears as early as three years of age. If the races are matched 
for education and income, the gap only goes down by 4 IQ points. So, Black-White differences are not 
due only to social class. It is less well known that Orientals have a higher IQ than Whites. 

The Bell Curve highlighted British psychologist Richard Lynn’s 20 year survey of the global 
pattern of IQ scores. He found Orientals in the Pacific Rim to have IQs in the 101 to 111 range, Whites in 
Europe to have IQs of 100 to 103, and Blacks in Africa to have IQs of around 70  (see Chart 6). 

The average IQ of 70 for Blacks living in Africa is the lowest ever recorded. The Raven’s 
Progressive Matrices measures reasoning, not culturally specific information. Using this test, Kenneth 
Owen found a Black African IQ of 70 for 13-year-olds in the South African school system. So did Fred 
Zindi, a Black Zimbabwean, in a study of 12-to 14-year-olds in his country. Interestingly, the Mixed-Race 
students in South Africa had an IQ of 85 -- the same as Blacks in the United States, Britain, and the 
Caribbean. Genetic methods (like those used in paternity tests) show that Mixed-Race Blacks have about 
25% White ancestry. Their IQs fall half way between pure Blacks (70) and pure Whites (100). 
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Wykres 6 
Średnie wyniki IQ dla różnych ras człowieka 
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Źródło: Trzeci Nieskrócony edycja Rasa, Ewolucja i Zachowanie(Str.I5 -I6, 135-137, 278-280).. 

Testy na targach kultury 

Czy sprawiedliwe jest porównywanie rasy i ilorazu inteligencji? Tak. Po pierwsze, testy IQ przewidują 

osiągnięcia zarówno w szkole, jak i w pracy zarówno dla Czarnych, jak i Białych i Orientalnych. Po drugie, te same 

różnice rasowe pojawiają się w testach przeprowadzonych jako „wolne od kultury”, a także w standardowych 

testach IQ. W rzeczywistości, Czarni uzyskują nieco wyższy wynik w standardowych testach IQ niż w tych „wolnych 

od kultury” testach. Jest to przeciwieństwo tego, co przewiduje teoria kultury. 
Czarni osiągają wyższe wyniki na testach werbalnych niż na testach niewerbalnych, i radzą sobie lepiej na 

testach wiedzy szkolnej niż na testach umiejętności rozumowania. W klasach od 1 do 12, Czarni spadają tak samo 

daleko poniżej Białe w pracy szkolnej, jak na testach IQ. Czarni osiągają wyniki poniżej jeszcze bardziej 

defaworyzowanych grup, takich jak amerykańscy Indianie. Ponownie, nie tego przewiduje teoria kultury. 

Różnice czarno-białe są największe w testach rozumowania i logiki. Czarni najlepiej sprawdzają się w 

testach prostej pamięci. Na przykład Czarni radzą sobie prawie tak dobrze, jak Biale w testach Forward Digit Span, 

w których ludzie powtarzają serię cyfr w tej samej kolejności, w jakiej je słyszeli. Czarni są jednak znacznie 

biedniejsi niż Biale , na testach Backward Digit Span, w których ludzie powtarzają cyfry z powrotem w odwrotnej 

kolejności. Setki badań przeanalizowanych w książce Arthura Jensena Współczynnik g pokazuje, jak trudno jest 

wyjaśnić różnice rasowe w ilorazie inteligencji jedynie w kategoriach uprzedzeń kulturowych.  
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Culture Fair Tests 

 
Is it fair to compare race and IQ? Yes. First, IQ tests predict achievement in school and on the job 

just as well for Blacks as for Whites and Orientals. Second, the very same race differences show up on 
tests made to be “culture-free” as well as on standard IQ tests. In fact, Blacks score slightly higher on 
standard IQ tests than they do on these “culture-free” tests. This is the opposite of what culture theory 
predicts. 

Blacks score higher on verbal tests than they do on nonverbal tests, and they do better on tests of 
school knowledge than they do on tests of reasoning ability. From grades 1 to 12, Blacks fall just as far 
below Whites in school work as they do on IQ tests. Blacks score below even more disadvantaged groups, 
such as American Indians. Again, this is not what culture theory predicts. 

Black-White differences are greatest on tests of reasoning and logic. Blacks do best on tests of 
simple memory. For example, Blacks do almost as well as Whites on tests of Forward Digit Span, in 
which people repeat a series of digits in the same order as they have heard them. Blacks do much poorer 
than Whites, however, on tests of Backward Digit Span, in which people repeat the digits back in reverse 
order. Hundreds of studies reviewed in Arthur Jensen’s book The g Factor show how hard it is to explain 
race differences in IQ just in terms of cultural bias. 
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Prawdopodobnie czas reakcji jest najprostszym testem umysłowym wolnym od kultury. W teście 

„nieparzystego człowieka” dzieci w wieku od 9 do 12 lat patrzą na zestaw świateł. Muszą zdecydować, który z nich 

ma się włączyć, a następnie nacisnąć przycisk znajdujący się najbliżej tego światła. 
Test jest tak łatwy, że wszystkie dzieci mogą to zrobić w mniej niż sekundę. Nawet tutaj dzieci z wyższym 

wynikiem IQ są szybsze niż dzieci o niższym IQ. Na całym świecie dzieci orientalne są szybsze niż białe dzieci, 

które są szybsze niż czarne dzieci. 

Inteligencja i rozmiar mózgu 

W moim artykule z CD Ankney „Rozmiar mózgu i zdolności poznawcze” w numerze czasopisma 

Psychonomic Bulletin and Review z 1996 r. Przeanalizowałem wszystkie opublikowane badania na ten temat. 

Obejmowały one badania wykorzystujące najnowszą technikę znaną jako rezonans magnetyczny (MRI), która daje 

bardzo dobry obraz ludzkiego mózgu. Było osiem tych badań z całkowitą wielkością próby 381 dorosłych. Ogólna 

korelacja między IQ a rozmiarem mózgu mierzona za pomocą MRI wynosi 0,44. Jest to znacznie wyższa niż 

korelacja 0,20 stwierdzona we wcześniejszych badaniach przy użyciu prostych miar wielkości głowy (choć 0,20 jest 

nadal znacząca). Korelacja wielkości mózgu MRI / IQ wynosząca 0,44 jest tak wysoka, jak korelacja między klasą 

społeczną przy urodzeniu a dorosłym IQ. 

Różnice rasowe w rozmiarze mózgu 

Wykres 7 pokazuje, że istnieją różnice rasowe w rozmiarze mózgu. Orientalni średnio o 1 cal sześcienny 

więcej materii mózgowej niż Biale , a Biali średnio o bardzo 5 cali sześciennych więcej niż Czarni. Ponieważ jeden 

cal sześcienny materii mózgowej zawiera miliony komórek mózgowych i setki milionów połączeń, różnice w 

wielkości mózgu pomagają wyjaśnić, dlaczego rasa człowieka różni się ilorazem inteligencji. 
Wykres 7 

Średnia wielkość mózgu dla trzech ras  
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Źródło: Trzeci Nieskrócony edycja Rasa, Ewolucja i Zachowanie (Str.13,113-133, 282-84 )   
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Probably reaction time is the simplest culture free mental test. In the “odd-man-out” test, 9- to 12-
year-old children look at a set of lights. They have to decide which one goes on, and then press the button 
closest to that light. 
The test is so easy that all children can do it in less than one second. Even here, children with higher IQ 
scores are faster than lower IQ children. Around the world, Oriental children are faster than White 
children who are faster than Black children. 
 

Intelligence and Brain Size 
 

My article with C. D. Ankney “Brain Size and Cognitive Ability” in the 1996 issue of the journal 
Psychonomic Bulletin and Review surveyed all the published research on this topic. It included studies 
that used the state-of-the-art technique known as Magnetic Resonance Imaging (MRI) which gives a very 
good image of the human brain. There were eight of these studies with a total sample size of 381 adults. 
The overall correlation between IQ and brain size measured by MRI is 0.44. This is much higher than the 
0.20 correlation found in earlier research using simple head size measures (though 0.20 is still 
significant). The MRI brain size/IQ correlation of 0.44 is as high as the correlation between social class at 
birth and adult IQ. 
 

Race Differences in Brain Size 
 

Chart 7 shows that there are race differences in brain size. Orientals average 1 cubic inch more 
brain matter than Whites, and Whites average a very large 5 cubic inches more than Blacks. Since one 
cubic inch of brain matter contains millions of brain cells and hundreds of millions of connections, brain 
size differences help to explain why the races differ in IQ. 
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Pozostała część tego rozdziału dokumentuje, że cztery różne metody pomiaru wielkości mózgu dają te 

same wyniki. Metodami są MRI, ważenie mózgu podczas autopsji, mierzenie objętości pustej czaszki i mierzenie 

zewnętrznej części głowy. Pamiętaj, że różnice rasowe w rozmiarze mózgu pozostają nawet po dostosowaniu do 

wielkości ciała. 

Rezonans magnetyczny 

W jednym badaniu MRI różnic rasowych w rozmiarze mózgu przebadano ponad 100 osób w Wielkiej 

Brytanii. (Został opublikowany w 1994 roku w Psychological Medicine). Czarni Afrykanie i Indianie Zachodni w 

badaniu uśrednili mniejszy mózg niż Biały Lud . Niestety, badanie nie dostarczyło wielu informacji na temat wieku, 

płci i wielkości ciała badanych osób. 

Masa mózgu podczas autopsji 

W XIX wieku słynny neurolog Paul Broca odkrył, że Orientalnee mają większe i cięższe mózgi niż Biale , 

podczas gdy Biali mają większe i cięższe mózgi niż Czarni. Broca odkrył również, że białe mózgi miały więcej 

fałdowań powierzchni niż mózgi czarnych. (Im bardziej złożona powierzchnia mózgu, tym więcej komórek 

mózgowych może zawierać). Białe mózgi miały również większe płaty czołowe, które są wykorzystywane do 

samokontroli i planowania. 
Na początku XX wieku anatomowie zgłaszali wagi mózgu podczas sekcji zwłok w czasopismach takich jak 

Science i American Journal of Physical Anthropology. Te wczesne badania wykazały, że masy mózgu Japończyków 

i Koreańczyków były mniej więcej takie same jak u Europejczyków, mimo że Orientalne miały mniejszy wzrost i 

mniejszą wagę. 
W 1906 r. Robert Bean doniósł o 150 mózgach sekcji zwłok Czarnych i Białych w Amerykański Dziennik 

Anatomii. Masa mózgu zmieniała się w zależności od liczby białych przodków, od braku białego pochodzenia = 

1157 gramów do półbiałego pochodzenia = 1347 gramów. Odkrył, że mózgi Czarnych były mniej złożone niż mózgi 

Białe i miały mniej włókien prowadzących do płatów czołowych. 
Następnie przeprowadzono wiele innych badań. W 1934 r. Vint odnotował wyniki badań sekcji zwłok 

mózgów Czarnych Afrykanów w czasopiśmie Dziennik Anatomii. Odkrył, że mózgi Afrykanów były o 10% lżejsze niż 

mózgi Białe . W numerze Science z 1934 r. Raymond Pearl przejrzał wyniki sekcji zwłok czarno-białych żołnierzy 

poległych w wojnie secesyjnej w Ameryce (1861–1865). Odkrył, że mózgi Białe ważyły           o około 100 gramów 

więcej niż mózgi Czarnych. A wśród Czarnych Pearl odkryła również, że masa mózgu wzrosła wraz z ilością białych 

przodków. 
W artykule z 1970 roku w Amerykański Dziennik Antropologii Fizycznej Philip V. Tobias stwierdził, że 

wszystkie te wczesne badania były błędne. Powiedział, że ignorują takie czynniki, jak „seks, wielkość ciała, wiek 

śmierci, odżywianie w dzieciństwie, pochodzenie próbki, zawód i przyczyna śmierci”. Kiedy jednak uśredniłem 

wszystkie dane w teście Tobiasza, okazało się, że wciąż pokazuje, że Orientalne i Biali mają cięższe mózgi niż 

Czarni. Nawet Tobiasz w końcu musiał się zgodzić, że Orientalne mają „miliony” więcej dodatkowych neuronów niż 

Biale, którzy mają „miliony” więcej niż Czarni. 
W 1980 r. Zespół Kennetha Ho potwierdził różnice między czarnymi i białymi. Ich autopsja została 

opublikowana w Archiwa Patologii I Medycyny Laboratoryjnej. Pozwoliło to uniknąć możliwych błędów zgłoszonych 

przez Tobiasa. Oryginalne dane dotyczące masy mózgu dla 1261 dorosłych Amerykanów pokazały, że Biali średnio 

mieli o 100 gramów więcej masy mózgu niż Czarni. Ponieważ Czarni w badaniu byli podobni pod względem 

wielkości ciała do Białe , różnice w wielkości ciała nie wyjaśniają różnic rasowych w rozmiarze mózgu.  
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The rest of this chapter documents that four different methods used to measure brain size all 

produce the same results. The methods are MRI, weighing the brain at autopsy, measuring the volume of 
an empty skull, and measuring the outside of the head. Note that race differences in brain size remain 
even after you adjust for body size. 
 

Magnetic Resonance Imaging 
 

One MRI study of race differences in brain size looked at over 100 people in Britain. (It was 
published in the 1994 issue of Psychological Medicine). The Black Africans and West Indians in the 
study averaged smaller brains than did the Whites. Unfortunately, the study did not give much 
information on the age, sex, and body size of the people tested. 
 

Brain Weight at Autopsy 
 

In the 19th century, the famous neurologist Paul Broca found that Orientals had larger and 
heavier brains than did Whites, while Whites had larger and heavier brains than did Blacks. Broca also 
found that White brains had more surface folding than Black brains. (The more folded the surface of the 
brain, the more brain cells it can contain.) White brains also had larger frontal lobes which are used in self 
control and planning. 

By the early 20th century, anatomists had reported brain weights at autopsy in journals such as 
Science and the American Journal of Physical Anthropology. These early studies found the brain weights 
of Japanese and Koreans were about the same as those of Europeans, even though the Orientals were 
shorter in height and lighter in weight. 

In 1906, Robert Bean reported on 150 brains of autopsied Blacks and Whites in the American 
Journal of Anatomy. Brain weight varied with the amount of White ancestry from no White ancestry = 
1,157 grams to half-White ancestry = 1,347 grams. He found the brains of Blacks were less folded than 
those of Whites and had fewer fibers leading to the frontal lobes. 

Many other studies followed. In 1934, Vint noted the results of an autopsy study of brain weights 
from Black Africans in the Journal of Anatomy. He found that the brains of Africans were 10% lighter 
than those of Whites. In the 1934 issue of Science, Raymond Pearl reviewed autopsy results from Black 
and White soldiers who had died in the American Civil War (1861-1865). He found the brains of Whites 
weighed about 100 grams more than the brains of Blacks. And among Blacks, Pearl also found that brain 
weight increased with the amount of White ancestry. 

In a 1970 article in the American Journal of Physical Anthropology, Philip V. Tobias claimed 
that all these early studies were wrong. He said they ignored factors like “sex, body size, age of death, 
childhood nutrition, origin of sample, occupation, and cause of death.” However, when I myself averaged 
all the data in Tobias’s review, I found it still showed that Orientals and Whites have heavier brains than 
Blacks. Even Tobias finally had to agree that Orientals have “millions” more extra neurons than Whites 
who have “millions” more than Blacks. 

In 1980, Kenneth Ho’s team confirmed the Black-White differences. Their autopsy study was 
published in the Archives of Pathology and Laboratory Medicine. It avoided the possible errors claimed 
by Tobias. Original brain weight data for 1,261 American adults showed that Whites averaged 100 grams 
more brain weight than did Blacks. Because the Blacks in the study were similar in body size to the 
Whites, differences in body size do not explain away these race differences in brain size. 
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Pomiar wielkości czaszki 

Innym sposobem pomiaru wielkości mózgu jest wypełnienie czaszek materiałem opakowaniowym. W XIX 

wieku ponad 1000 czaszek zbadał amerykański antropolog Samuel George Morton. Odkrył, że Czarni mają czaszki 

o około 5 cali sześciennych mniejsze niż Biale . 
W 1942 r. Anatom Katherine Simmons donosi o ponad 2000 czaszek w czasopiśmie Human Biology. 

Potwierdziła wcześniejszą pracę Mortona, stwierdzając, że Biali mają większe czaszki niż Czarni. Ponieważ Czarni 

w jej próbie byli wyżsi niż Biale , różnice w wielkości czaszki nie mogły wynikać z wielkości ciała. 
Kenneth Beals i jego zespół potwierdzili te ustalenia w 1984 numerze Current Anthropology. Zgłosili pomiary 

do 20 000 czaszek z całego świata. Rozmiary czaszek różniły się w zależności od miejsca pochodzenia. Czaszki z 

Azji Orientalneej były o 3 cale sześcienne większe niż te z Europy, które były o 5 cali sześciennych większe niż 

czaszki z Afryki. 

Mierzenie żywych głów 

Rozmiar mózgu można zmierzyć, wykonując zewnętrzne pomiary głowy. Wyniki te potwierdzają ustalenia 

oparte na metodzie ważenia mózgów i wypełniania czaszek. 
Zgłosiłem (w czasopiśmie Intelligence, 1992) na próbce tysięcy pracowników armii amerykańskiej. Nawet po 

skorygowaniu wielkości ciała Orientaliści mieli większy rozmiar głowy niż Biale , którzy mieli większy rozmiar głowy 

niż Czarni (patrz Tabela 2, strona 23). W 1994 r. Zgłosiłem (także w Wywiadzie) badanie dziesiątek tysięcy 

mężczyzn i kobiet zebrane przez Międzynarodowy Urząd Pracy w Genewie w Szwajcarii. Rozmiary głowy 

(skorygowane o wielkość ciała) były większe dla Azjatów Orientalnech niż Europejczyków. Europejczycy mieli 

większe głowy niż Czarni. 
W innym badaniu (w numerze Intelligence z 1997 r. ) Podałem pomiary 35 000 dzieci, które od urodzenia do 

7 roku życia wykonały słynne wspólne badanie okołoporodowe. Po urodzeniu, cztery miesiące, rok i siedem lat, 

dzieci orientalne miały większe rozmiary czaszki niż dzieci białe, które miały większe rozmiary czaszki niż dzieci 

czarne (patrz wykres 2, s. 23). Różnice te nie wynikały z wielkości ciała, ponieważ czarne dzieci były wyższe i 

cięższe niż dzieci białe i orientalne. 

Podsumowanie różnic wielkości mózgu 

Wykres 7 pokazuje średnią wielkość mózgu dla trzech ras człowieka, przy użyciu wszystkich czterech 

technik pomiarowych, a także (w miarę możliwości) z uwzględnieniem wielkości ciała. Orientalni uśrednili 1364 cm
3
, 

Biale średnio 1334 cm
3
, a Czarni średnio 1267 cm

3
. Oczywiście średnie są różne dla różnych próbek, a rasy ludzi 

pokrywają się. Ale wyniki różnych metod dla różnych próbek pokazują ten sam średni wzór Orientalni> Biale > 

Czarni. 

Wniosek 

W badaniach różnic rasowych w rozmiarze mózgu stosuje się szereg metod, w tym MRI. Wszystkie metody 

dają takie same wyniki. Orientalni mają największe mózgi (średnio), Czarni najmniejsze, a Biale pomiędzy nimi. Te 

różnice w wielkości mózgu nie wynikają z wielkości ciała. Dostosowanie do wielkości ciała nadal powoduje ten sam 

wzór. Trójdrożny wzór dotyczy również IQ. Te różnice rasowe pod względem wielkości mózgu oznaczają, że 

Orientalne średnio o 102 miliony więcej komórek mózgowych niż Biale i że Biali mają około 480 milionów więcej niż 

Czarni. Te różnice w wielkości mózgu prawdopodobnie wyjaśniają różnice rasowe w ilorazie inteligencji i 

osiągnięciach kulturowych. 

Dodatkowe odczyty 

Jensen, AR (1998). Współczynnik g. Westport, CT: Praeger.  
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Measuring Skull Size 
 

Another way to measure brain size is by filling skulls with packing material. In the 19th century, 
over 1,000 skulls were studied by American anthropologist Samuel George Morton. He found that Blacks 
had skulls about 5 cubic inches smaller than Whites. 

In 1942, anatomist Katherine Simmons reported on over 2,000 skulls in the journal Human 
Biology. She confirmed Morton’s earlier work finding that Whites have larger skulls than Blacks. 
Because the Blacks in her sample were taller than the Whites, the skull size differences could not be due 
to body size. 

Kenneth Beals and his team further confirmed these findings in the 1984 issue of Current 
Anthropology. They reported the measurements of up to 20,000 skulls from around the world. Skull sizes 
varied with place of origin. Skulls from East Asia were 3 cubic inches larger than those from Europe 
which were 5 cubic inches larger than skulls from Africa. 
 

Measuring Living Heads 
 

Brain size can be measured by taking outside head measurements. These results confirm the 
findings based on the method of weighing brains and filling skulls. 

I reported (in the journal Intelligence, 1992) on a sample of thousands of U.S. Army personnel. 
Even after correcting for body size, Orientals had a larger head size than Whites, who had a larger head 
size than Blacks (see Chart 2, page 23). In 1994, I reported (also in Intelligence) a study of tens of 
thousands of men and women collected by the International Labour Office in Geneva, Switzerland. Head 
sizes (corrected for body size) were larger for East Asians than for Europeans. Europeans had larger 
heads than Blacks. 

In another study (in the 1997 issue of Intelligence), I reported the measurements for 35,000 
children followed from birth to age 7 by the famous Collaborative Perinatal Study. At birth, four months, 
one year, and seven years, Oriental children had larger cranial sizes than White children, who had larger 
cranial sizes than Black children (see Chart 2, p. 23). These differences were not due to body size because 
the Black children were taller and heavier than the White and Oriental children. 
 

Summarizing Brain Size Differences 
 

Chart 7 shows average brain size for the three races using all four measurement techniques and 
also (where possible) correcting for body size. Orientals averaged 1,364 cm 3 , Whites averaged 1,347 cm 
3 , and Blacks averaged 1,267 cm 3 . Naturally the averages vary between samples and the races do 
overlap. But the results from different methods on different samples show the same average pattern — 
Orientals > Whites > Blacks. 
 

Conclusion 
 

Studies of race differences in brain size use a number of methods, including MRI. All methods 
produce the same results. Orientals have the largest brains (on average), Blacks the smallest, and Whites 
in between. These differences in brain size are not due to body size. Adjusting for body size still results in 
the same pattern. The three-way pattern is also true for IQ. These race differences in brain size mean that 
Orientals average about 102 million more brain cells than Whites, and that Whites have about 480 million 
more than Blacks. These differences in brain size probably explain the racial differences in IQ and 
cultural achievement. 
 
Additional Readings 
 
Jensen, A. R. (1998). The g Factor. Westport, CT: Praeger. 
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Rushton, JP i Ankney, CD (1996). Rozmiar mózgu i zdolności poznawcze: korelacje z wiekiem, płcią, klasą 

społeczną i rasą . Biuletyn psychonomiczny i przegląd, 3, 21–36.  
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5 - Geny, środowisko czy oba? 
 

Wiele badań pokazuje, że różnice rasowe są 

spowodowane zarówno genami, jak i 

środowiskiem. Dziedziczenia, adopcja 

międzyrasowa, waży genetyczne i regresja-

to-the-średnia wszystkim opowiadać tę samą 

historię. Adaptacje między rasowe dają jedne 

z najlepszych dowodów na to, że geny 

powodują różnice rasowe w IQ. Dorastanie w 

domach białych klasy średniej nie obniża 

średniego IQ dla orientalnych ani nie podnosi 

go dla czarnych. 

 
Czy jakiś czynnik środowiskowy może wyjaśnić wszystkie dane dotyczące szybkości rozwoju zębów, wieku 

dojrzałości płciowej, wielkości mózgu, ilorazu inteligencji, poziomu testosteronu i liczby porodów mnogich? Wydaje 

się, że geny są zaangażowane. Ale skąd możemy wiedzieć na pewno? 
Niektóre cechy są wyraźnie dziedziczone. Na przykład wiemy, że różnice rasowe w stawce twinningowej 

wynikają z dziedziczności, a nie ze środowiska. Badania dzieci orientalnych, białych i mieszanej rasy na Hawajach 

oraz dzieci białych, czarnych i mieszanej rasy w Brazylii pokazują, że to rasa matki , a nie ojca, jest czynnikiem 

decydującym. Ale rola dziedziczności dziedzicznej występuje także w przypadku innych cech. 

Studia dziedziczenia 

Dziedziczność to wielkość zmienności cechy ze względu na geny. Dziedziczność 1,00 oznacza, że           

różnice są wrodzone, a środowisko nie ma wpływu. Dziedziczenie równe zero (0,00) oznacza, że           cecha jest 

kontrolowana przez środowisko, a wcale nie przez geny. Dziedziczność 0,50 oznacza, że           różnice pochodzą 

zarówno od genów, jak i środowiska. 
Dziedziczność jest przydatna dla hodowców zwierząt. Lubią wiedzieć, jak geny wpływają na wydajność 

mleka i wołowinę u bydła lub określają, które psy mogą polować, a które są dobre dla dzieci. Im wyższa 

odziedziczalność, tym bardziej potomstwo będzie przypominać swoich rodziców. Z drugiej strony, niska 

odziedziczalność oznacza, że           czynniki środowiskowe, takie jak dieta i zdrowie, są ważniejsze. 
W przypadku ludzi mierzymy dziedziczność, porównując członków rodziny, szczególnie identycznych z 

braterskimi bliźniakami, i adoptowaliśmy dzieci ze zwykłymi braćmi i siostrami. Bliźnięta identyczne mają 100% 

swoich genów, podczas gdy bliźniaki braterskie mają tylko 50%. Zwykli bracia i siostry również dzielą 50% swoich 

genów, podczas gdy adoptowane dzieci nie mają wspólnych genów. Jeśli geny są ważne, identyczne bliźniaki 

powinny być dwa razy do siebie podobne, jak bliźniaki braterskie lub zwykłe rodzeństwo - i takie też są. 
Niektóre identyczne bliźniaki są oddzielone we wczesnym okresie życia i dorastają osobno. Słynne badanie 

bliźniacze Minnesota autorstwa Thomasa J. Boucharda i innych porównywało wiele z nich. (Patrz wykres 8). 
Mimo że dorastali w różnych domach, identyczne bliźniaki stają się do siebie bardzo podobne. Są one 

podobne zarówno pod względem cech fizycznych (jak wzrost i odciski palców), jak i cech behawioralnych (takich jak 

iloraz inteligencji i osobowość). Identyczne bliźnięta, które dorastają w różnych domach, dzielą wszystkie swoje 

geny, ale nie dzielą efektów wychowania. Jak widać na wykresie 8, dziedziczność stanowiła 97% różnicy w 

przypadku odcisków palców, a środowisko tylko 3%. Postawy społeczne stanowiły 40% dziedziczności, 60% 

środowiska. IQ to 70% dziedziczności, 30% środowiska. 
Identyczne bliźniaki są często tak do siebie podobne, że nawet bliscy przyjaciele nie są w stanie ich 

rozdzielić. Chociaż bliźniacy z Minnesota Project żyli osobno, dzielili wiele sympatii. Często mieli te same hobby i 

cieszyli się tą samą muzyką, jedzeniem i ubraniami. Ich maniery i gesty były często takie same. Bliźniacy byli 

bardzo do siebie podobni, kiedy brali ślub (a czasem rozwiedli się) oraz w wykonywanych zawodach. Nadali nawet 

podobne imiona swoim dzieciom i zwierzętom.  
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5 
Genes, Environment, or Both? 

 
A number of studies show that race 

differences are caused by both genes and 
environment. Heritabilities, cross-race 

adoptions, genetic weights, and regression-to- 
the-average all tell the same story. 

Cross-race adoptions give some of the best 
proof that the genes cause race differences 
in IQ. Growing up in a middle-class White 

home does not lower the average IQ for 
Orientals nor raise it for Blacks. 

 
Can any environmental factor explain all the data on speed of dental development, age of sexual 

maturity, brain size, IQ, testosterone level, and the number of multiple births? Genes seem to be involved. 
But how can we know for sure? 

Some traits are clearly inherited. For example, we know that the race differences in twinning rate 
are due to heredity and not to the environment. Studies of Oriental, White, and Mixed-Race children in 
Hawaii and of White, Black, and Mixed-Race children in Brazil show that it is the mother's race, and not 
the father's, that is the determining factor. But the role of racial heredity is found for other traits as well. 
 

Heritability Studies 
 

Heritability is the amount of variation in a trait due to the genes. A heritability of 1.00 means that 
the differences are inborn and the environment has no effect. A heritability of zero (0.00) means the trait 
is controlled by the environment and not at all by the genes. A heritability of 0.50 means that the 
differences come from both the genes and the environment. 

Heritability is useful for animal breeders. They like to know how much genes influence things 
like milk yields and beefiness in cattle or determine which dogs can hunt, and which are good with 
children. The higher the heritability, the more the offspring will resemble their parents. On the other hand, 
low heritabilities mean that environmental factors like diet and health are more important. 

For people, we measure heritability by comparing family members, especially identical with 
fraternal twins, and adopted children with ordinary brothers and sisters. Identical twins share 100% of 
their genes, while fraternal twins share only 50%. Ordinary brothers and sisters also share 50% of their 
genes, while adopted children share no genes. If genes are important, identical twins should be twice as 
similar to each other as are fraternal twins or ordinary siblings — and so they are. 

Some identical twins are separated early in life and grow up apart. The famous Minnesota Twin 
Study by Thomas J. Bouchard and others compared many of these. (See Chart 8). 

Even though they grew up in different homes, identical twins grow to be very similar to each 
other. They are similar both in physical traits (like height and fingerprints) and in behavioral traits (like 
IQ and personality). Identical twins who grow up in different homes share all their genes but do not share 
the effects of upbringing.  As you can see in Chart 8, heredity accounted for 97% of the difference for 
fingerprints, and the environment only 3%. Social attitudes were 40% heredity, 60% environment. IQ was 
70% heredity, 30% environment. 

Identical twins are often so alike that even close friends cannot tell them apart. Although the 
twins in the Minnesota Project lived separate lives, they shared many likes and dislikes. They often had 
the same hobbies and enjoyed the same music, food, and clothes. Their manners and gestures were often 
the same. The twins were very alike in when they got married (and sometimes divorced) and in the jobs 
they held. They even gave similar names to their children and pets. 
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Wykres 8 

Podobieństwo w identycznych bliźniakach hodowanych osobno 
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Źródło: Trzecia nieokreślona edycja Rasy ,Ewolucji i Zachowania (PP. 45–47). 

Jedna z tych par, „bliźniaki Jim”, została adoptowana jako niemowlęta przez dwie różne rodziny klasy 

robotniczej. Ale naznaczali swoje życie szlakiem podobnych nazw. Oboje nazwali swojego zwierzaka z dzieciństwa 

„zabawką”. Zarówno zamężne, jak i rozwiedzione kobiety o imieniu Linda, a następnie zamężne kobiety o imieniu 

Betty. Jeden bliźniak nazywał swojego syna Jamesa Allena, drugi nazywał się jego syn James Alan. 
Kolejną parą oddzielonych bliźniaków były bezradne chichoty. Każda bliźniaczka powiedziała, że           jej 

przybrani rodzice byli powściągliwi i poważni. Każdy powiedział, że nigdy nie spotkała nikogo, kto śmiałby się tak 

łatwo, jak ona - dopóki nie poznała swojego bliźniaka! 
Dziedziczność wpływa również na popęd seksualny. Wiek naszego pierwszego doświadczenia 

seksualnego, częstotliwość uprawiania seksu oraz całkowita liczba naszych partnerów seksualnych wynosi około 

50%. Podobnie jak szanse na rozwód. W kilku badaniach stwierdzono, że homoseksualizm, lesbijstwo i inne 

orientacje seksualne są w około 50% genetyczne. 
Badania bliźniacze pokazują, że nawet postawy społeczne mają częściowo podłoże genetyczne. Jedno 

australijskie badanie obejmujące 4000 par bliźniaczych wykazało, że miał on genetyczny wpływ na określone 

przekonania polityczne, takie jak kara śmierci, aborcja i imigracja. Okazuje się, że tendencja przestępcza jest 

również dziedziczna. Około 50% bliźniąt jednojajowych z rejestrami karnymi ma bliźniaków z rejestrami karnymi, a 

tylko około 25% bliźniąt braterskich. 
Geny wpływają na zachowanie i agresję. Duże badanie brytyjskich bliźniaków wykazało, że chęć pomocy 

lub zranienia innych ma odziedziczalność około 50%. Dla mężczyzn walka, noszenie broni i walka z policjantem są 

dziedziczne w około 50%.  
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One of these pairs, the “Jim twins,” were adopted as infants by two different working-class 
families. But they marked their lives with a trail of similar names. Both named their childhood pet “Toy”. 
Both married and divorced women named Linda and then married women named Betty. One twin named 
his son James Allen, the other named his son James Alan. 

Another pair of separated twins were helpless gigglers. Each twin said her adoptive parents were 
reserved and serious. Each one said she never met anyone who laughed as easily as she did -- until she 
met her twin! 

Heredity also affects the sex drive. The age of our first sexual experience, how often we have sex, 
and our total number of sexual partners all have heritabilities of about 50%. So do the odds that we will 
get divorced. Several studies find that homosexuality, lesbianism, and other sexual orientations are about 
50% genetic. 

Twin studies show that even social attitudes are partly genetic in origin. One Australian study of 
4,000 twin pairs found there was a genetic influence on specific political beliefs like capital punishment, 
abortion, and immigration. It turns out that criminal tendency is also heritable. About 50% of identical 
twins with criminal records have twins with criminal records, while only about 25% of fraternal twins do. 

Genes influence helping behavior and aggression. A large study of British twins found that the 
desire to help or hurt others has a heritability of around 50%. For men, fighting, carrying a weapon, and 
struggling with a police officer are all about 50% heritable. 
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Mój artykuł w Behavioural and Brain Sciences z 1989 r. Pokazuje, że to, z kim się pobieramy i kogo 

wybieramy jako przyjaciół, jest również częściowo genetyczne. Kiedy porównuje się grupy krwi i dziedziczność 

przyjaciół i małżonków, okazuje się, że ludzie wybrali partnerów, którzy są genetycznie podobni do siebie. 

Tendencja do przyciągania podobnego jest zakorzeniona w genach. 

Studia adopcyjne 

Dobra kontrola wyników badań bliźniaczych pochodzi z badań adopcyjnych. W duńskim badaniu (w 

numerze Science z 1984 r. ) Przebadano 14 427 dzieci oddzielonych od rodziców w wieku niemowlęcym. Chłopcy 

częściej mieli kryminalną przeszłość, jeśli ich urodzeni rodzice mieli kryminalną przeszłość niż rodzice. Mimo że 

wychowywali się w różnych domach, 20% pełnych braci i 13% przyrodnich braci miało podobne rejestry karne. 

Jedynie 9% niepowiązanych chłopców wychowanych w tym samym domu miało oba rejestry karne. 
Projekt adopcji w Kolorado wykazał, że geny zwiększają wpływ wraz z wiekiem. Między 3 a 16 rokiem życia 

adoptowane dzieci stały się bardziej podobne do swoich rodzonych rodziców pod względem wzrostu, masy ciała i 

ilorazu inteligencji. W wieku 16 lat adoptowane dzieci nie przypominały ludzi, którzy je wychowali. Dziedziczność 

wzrostu, masy ciała i IQ w okresie niemowlęcym wynosi około 30%. W wieku nastoletnim są one około 50%, aw 

wieku dorosłym około 80%. W związku z tym, gdy dzieci się starzeją, ich środowisko domowe ma mniejszy wpływ, a 

ich geny mają większy wpływ, wręcz przeciwnie, niż przewiduje to teoria kultury. 

Rasa i dziedziczność 

Czy dziedziczność może nam powiedzieć coś o różnicach między rasą ludzką ? Tak, dużo! Badania 

pokazują, że gdy dziedziczność jest wysoka u białe , jest również wysoka u orientalnych i czarnych. Kiedy jest niska 

u białe , jest także niska u Orientalnech i czarnych. Na przykład odziedziczalność IQ wynosi około 50% dla 

Czarnych, Orientalnych i innych grup, podobnie jak dla Białe . Istnieje więc genetyczna podstawa inteligencji we 

wszystkich trzech rasach ludzkich . 

W jednym badaniu wykorzystano baterię Vocational Aptitude Aptitude Battery (ASVAB), podawaną wielu 

mężczyznom i kobietom idącym do wojska. Stwierdzono, że we wszystkich trzech rasach ludzkich podobieństwo 

między rodzeństwem było takie samo. Wpływ genetyczny na iloraz inteligencji u ludzi orientalnych, białych i 

czarnych jest prawie równy. Nie ma specjalnego czynnika, takiego jak historia niewolnictwa lub białego rasizmu, 

który wzmocniłby wpływy kulturowe dla jednej rasy niż dla innej. 

Badania nad rasą 

Najlepsze dowody na genetyczne podstawy różnic między rasą- IQ pochodzą z badań nad adopcją rasową 

dzieci orientalnych, dzieci czarnych i dzieci mieszanej rasy . Wszystkie te dzieci zostały adoptowane przez białych 

rodziców we wczesnym wieku i dorastały w białych domach klasy średniej. 
Jednym z dobrze znanych badań nad adopcją rasową jest projekt Sandry Scarr z Minnesoty. Adoptowane 

dzieci były dziećmi rasy białej, czarnej lub mieszanej rasy (czarno-białej). Dzieci przystąpiły do           testów IQ, gdy 

miały siedem lat i ponownie, gdy miały 17 lat. 
W swoim wstępnym raporcie autorzy sądzili, że ich badanie udowodniło, że dobry dom może podnieść iloraz 

inteligencji czarnych dzieci. W wieku 7 lat ich iloraz inteligencji wynosił 97, czyli znacznie powyżej średniej czarnej 

85 i prawie równej średniej białej 100. Jednak kiedy dzieci zostały ponownie przetestowane w wieku 17 lat, wyniki 

opowiedziały inną historię (opisaną w numerze wywiadu z 1992 r. ). 
W wieku siedmiu lat adoptowane dzieci rasy czarnej, mieszanej i białej miały wyższe wyniki IQ niż średnia w 

swojej grupie. Dorastanie w dobrym domu pomogło wszystkim dzieciom. Mimo to wzór rasowy był dokładnie taki, 

jak przewidywała teoria genetyczna, a nie teoria kultury. Czarne dzieci hodowane w tych dobrych domach miały 

średnie iloraz inteligencji równy 97, ale dzieci rasy mieszanej miały przeciętne iloraz inteligencji równy 109, a białe 

dzieci - iloraz inteligencji 112. Dowody na teorię genetyczną stawały się coraz silniejsze w miarę dorastania dzieci. W 

wieku 17 lat iloraz inteligencji adoptowanych dzieci zbliżył się do oczekiwanej średniej dla ich rasy . W wieku 17 lat 

adoptowane białe dzieci miały iloraz inteligencji około 106, mieszana rasa przyjmuje iloraz inteligencji około 99, a 

adoptowani czarni mieli iloraz inteligencji około 89. Oceny IQ nie są jedynymi dowodami w tym badaniu. Oceny 

szkolne, stopnie klasowe i testy umiejętności pokazują ten sam wzór.   
Kiedy Sandra Scarr uzyskała wyniki swoich dalszych badań w wieku 17 lat, zmieniła zdanie na temat 

przyczyny różnic między Czarnymi i Białymi Ludźmi . Napisała: „osoby adopcyjne z dwojgiem afrykańsko-

amerykańskich rodziców urodziły IQ, które nie były znacząco wyższe niż wyniki IQ młodych czarnoskórych 

wychowanych w czarnych rodzinach”.  Dorastanie w białym domu klasy średniej spowodowało niewielki lub żaden 

wzrost IQ czarnych dzieci. 
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My article in the 1989 Behavioral and Brain Sciences shows that who we marry and who we 
choose as friends is also partly genetic. When the blood groups and heritabilities of friends and spouses 
are compared, we find that people chose partners who are genetically similar to themselves. The tendency 
for like to attract like is rooted in the genes. 
 

Adoption Studies 
 

A good check on the results of twin studies comes from adoption studies. A Danish study (in the 
1984 issue of Science) examined 14,427 children separated from their birth parents as infants. Boys were 
more likely to have a criminal record if their birth parents had a criminal record than if their adoptive 
parents did. Even though they were brought up in different homes, 20% of the full brothers and 13% of 
the half-brothers had similar criminal records. Only 9% of the unrelated boys brought up in the same 
home both had criminal records. 

The Colorado Adoption Project found that genes increase in influence as we age. Between age 3 
and 16, adopted children grew to be more like their birth parents in height, weight, and IQ. By age 16 the 
adopted children did not resemble the people who had reared them. The heritability of height, weight, and 
IQ in infancy are all about 30%. By the teenage years, they are about 50%, and by adulthood, they are 
about 80%. Thus, as children grow older, their home environments have less impact and their genes have 
more impact, just the opposite of what culture theory predicts. 

 
Race and Heritability 

 
Can heritability tell us anything about the differences between races? Yes, a lot! Studies show that 

when the heritability is high in Whites, it is also high in Orientals and Blacks. When it is low in Whites, it 
is also low in Orientals and Blacks. For example, the heritability of IQ is about 50% for Blacks, Orientals, 
and other groups, just as it is for Whites. So there is a genetic basis for intelligence in all three races. 

One study used the Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB), given to many men 
and women going into the military. It found that in all three races the similarity among siblings was the 
same. The genetic influence on IQ in Orientals, Whites, and Blacks is about equal. There is no special 
factor, like the history of slavery or White racism, that has made cultural influences stronger for one race 
than for another. 
 

Trans-racial Adoption Studies 
 

The best evidence for the genetic basis of race-IQ differences comes from trans-racial adoption 
studies of Oriental children, Black children, and Mixed-Race children. All these children have been 
adopted by White parents at an early age and have grown up in middle-class White homes. 

One well known trans-racial adoption study is Sandra Scarr's Minnesota project. The adopted 
children were either White, Black, or Mixed-Race (Black-White) babies. The children took IQ tests when 
they were seven years old and again when they were 17. 

In their initial report, the authors thought that their study proved that a good home could raise the 
IQs of Black children. At age 7, their IQ was 97, well above the Black average of 85 and almost equal to 
the White average of 100. However, when the children were retested at age 17, the results told another 
story (reported in the 1992 issue of Intelligence). 

At age seven, Black, Mixed-Race, and White adopted children all had higher IQ scores than 
average for their group. Growing up in a good home helped all the children. Even so, the racial pattern 
was exactly as predicted by genetic theory, not by culture theory. Black children reared in these good 
homes had an average IQ of 97, but the Mixed-Race children averaged an IQ of 109, and the White 
children an IQ of 112. 

The evidence for genetic theory got stronger as the children grew older. By age 17, the IQs of the 
adopted children moved closer to the expected average for their race. At age 17 adopted White children 
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Niektórzy psychologowie nie zgadzali się z nią. Twierdzili, że „oczekiwane efekty”, a nie geny, wyjaśniły 

wzór. Twierdzili, że czarno-białe dzieci nie były traktowane tak samo. Nawet jeśli rodzice dbali dobrze o swoje 

dzieci, szkoły, koledzy z klasy i całe społeczeństwo dyskryminowało czarne dzieci, a to szkodziło ich ilorazowi 

inteligencji. Ponieważ spodziewaliśmy się , że czarne dzieci źle sobie radzą w szkole, spełniły nasze niskie 

oczekiwania. 
Czy jest jakiś sposób na wybór między teorią genetyczną a teorią oczekiwaną? Jest. W specjalnej analizie 

badania Scarr porównano rodziców, którzy wierzyli, że adoptowali czarne dziecko, ale tak naprawdę adoptowali 

dziecko mieszanej rasy (czarno-białe). Średnie IQ dla tych dzieci rasy mieszanej było prawie takie samo jak dla 

innych dzieci rasy mieszanej i wyższe niż dla adoptowanych dzieci rasy czarnej. Było to prawdą, chociaż rodzice, 

którzy adoptowali te dzieci rasy mieszanej, uważali, że ich dzieci naprawdę mają dwoje Czarnych rodziców. 
Tabela 9 podsumowuje wyniki dla dzieci orientalnych adoptowanych do białych domów klasy średniej. 

Koreańskie i wietnamskie dzieci z biednych rodzin, z których wiele było niedożywionych, zostały adoptowane przez 

białe rodziny amerykańskie i belgijskie. Kiedy dorastali, byli świetni w szkole. IQ adoptowanych dzieci orientalnych 

były o 10 lub więcej punktów wyższe niż średnia krajowa dla kraju, w którym dorastały. Adopcja rasowa nie 

zwiększa ani nie zmniejsza IQ. Trójstronny wzór rasy różnice w IQ pozostają. 
Badanie Transracial Adoption Minnesota wykazało również, że istnieją różnice rasowe w osobowości. 

Czarne 17-latki były bardziej aktywne i bardziej destrukcyjne niż białe 17-latki. Koreańskie dzieci wychowane w 

białych rodzinach amerykańskich były spokojniejsze i mniej aktywne niż białe dzieci. 

Dziedziczenia przewidują różnice rasowe 

Istnieją inne sposoby testowania wpływu genów i środowiska na różnice rasowe w IQ. Niektóre przedmioty 

testowe mają wyższą odziedziczalność, tj. Są bardziej wynikiem dziedziczności niż inne. Jeśli geny powodują 

różnice między czarno-białym ilorazem inteligencji, czarni i biale powinni różnić się w tych przedmiotach o wysokiej 

odziedziczalności. Książka Arthura Jensena z 1998 r., Współczynnik g, pokazuje, że rzeczywiście różnice ras są 

wyższe w testach o większej odziedziczalności, nawet dla małych dzieci. 
Depresja inbredowa daje nam jeszcze jeden sposób na sprawdzenie, czy geny wyjaśniają różnice między 

czarnymi i białymi. Występuje, gdy szkodliwe geny recesywne łączą się i obniżają wzrost, zdrowie i iloraz 

inteligencji. Depresja chowu wsobnego jest bardziej prawdopodobna, gdy dzieci rodzą się blisko spokrewnionym 

ludziom (np. Kuzynom). Większość testów IQ składa się z kilku podtestów, takich jak słownictwo, pamięć i logiczne 

rozumowanie. 
Dzieci małżeństw kuzynów mają niższe IQ niż inne dzieci, a ich wyniki są bardziej obniżone w niektórych 

podtestach IQ niż w innych. Im bardziej depresja wsobna wpływa na podtest, tym bardziej wiemy, że geny wpływają 

na podtest. Dlatego teoria genetyczna przewiduje, że testy wykazujące największą depresję wsobną wykażą 

również największą różnicę czarno-białych. 
W badaniu opublikowanym w Intelligence w 1989 roku przyjrzałem się wielkości depresji wsobnej wyników 

małżeństw kuzynów w Japonii w ramach 11 podtestów dobrze znanego testu IQ. Następnie porównałem, które pod-

testy wykazały największą depresję wsobną, a które miały największą czarno-białą różnicę w USA. Pod-testy 

wykazujące największą depresję wsobną wykazały również największe różnice czarno-białe. Ponieważ liczby 

depresji wsobnej pochodzą z badania japońskich małżeństw kuzynów, różnice kulturowe między Czarnymi i Białymi 

Ludźmi w USA nie mogą wyjaśnić, dlaczego Czarni uważają niektóre podtesty IQ za trudniejsze niż inne.  
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had an IQ of about 106, Mixed-Race adoptees an IQ of about 99, and adopted Blacks had an IQ of about 
89. IQ scores are not the only evidence in this study. School grades, class ranks, and aptitude tests show 
the same pattern. 

When Sandra Scarr got the results of her follow-up study at age 17, she changed her mind about 
the cause of why the Blacks and Whites differed. She wrote, “those adoptees with two African American 
birth parents had IQs that were not notably higher than the IQ scores of Black youngsters reared in Black 
families.” Growing up in a White middle-class home produced little or no lasting increase in the IQs of 
Black children. 

Some psychologists disagreed with her. They claimed “expectancy effects,” not genes, explained 
the pattern. They argued that the Black and White children were not treated the same. Even if parents took 
good care of their children, the schools, classmates, and society as a whole discriminated against Black 
children and this hurt their IQs. Because we expected Black children to do poorly in school, they lived up 
to our low expectations. 

Is there any way to decide between the genetic theory and the expectancy theory? There is. A 
special analysis of the Scarr study compared parents who believed that they had adopted a Black baby 
but, really, had adopted a Mixed-Race (Black-White) child. The average IQ for these Mixed-Race 
children was just about the same as for other Mixed-Race children and above that for adopted Black 
children. This was true even though the parents who adopted these Mixed-Race children thought their 
babies really had two Black parents. 

Chart 9 summarizes the results for Oriental children adopted into White middle-class homes. 
Korean and Vietnamese babies from poor backgrounds, many of whom were malnourished, were adopted 
by White American and Belgian families. When they grew up, they excelled in school. The IQs of the 
adopted Oriental children were 10 or more points higher than the national average for the country they 
grew up in. Trans-racial adoption does not increase or decrease IQ. The three-way pattern of race 
differences in IQ remains. 

The Minnesota Transracial Adoption Study also showed that there are race differences in 
personality. Black 17-year-olds were more active and more disruptive than White 17-year-olds. Korean 
children raised in White American families were quieter and less active than White children. 
 

Heritabilities Predict Racial Differences 
 

There are other ways to test the influence of genes and environment on race differences in IQ. 
Some test items have higher heritability, i.e. they are more the result of heredity than others. If genes 
cause the Black-White IQ differences, then Blacks and Whites should differ on these high heritability 
items. Arthur Jensen’s 1998 book, The g Factor, shows that indeed race difference are higher on tests 
with higher heritability, even for toddlers. 

Inbreeding depression gives us still another way to test if genes explain Black-White differences. 
It occurs when harmful recessive genes combine and lowers height, health, and IQ. Inbreeding depression 
is more likely when children are born to closely related people (such as cousins). Most IQ tests are made 
up of several sub-tests such as vocabulary, memory, and logical reasoning. 

The children of cousin marriages have a lower IQ than do other children and their scores are more 
depressed on some IQ sub-tests than on others. The more inbreeding depression affects a sub-test, the 
more we know that genes affect sub-test performance. Therefore, genetic theory predicts that the tests 
showing the most inbreeding depression will also show the most Black-White difference. 

In a study published in Intelligence in 1989 I looked at the amount of inbreeding depression on 
scores among cousin marriages in Japan for 11 sub-tests of a well known IQ test. Then I compared which 
sub-tests showed the most inbreeding depression and which ones had the most Black-White difference in 
the U.S. The sub-tests that showed the most inbreeding depression also showed the most Black-White 
differences. Since the inbreeding depression numbers came from a study of Japanese cousin marriages, 
the cultural differences between Blacks and Whites in the U.S. cannot explain why Blacks find some IQ 
sub-tests harder than others. 
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Wykres 9 Wyniki  

IQ dla adoptowanych dzieci różnych ras mężczyzn po wychowaniu w białych domach klasy 
średniej (średnia wyników w wieku 7 i 17 lat)  
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Źródło: Trzeci Nieskrócony edycja   Rasy ,Ewolucji i Zachowania  (Pr. 187-194) 

Regresja do średniej 

Regresja do średniej zapewnia jeszcze jeden sposób sprawdzenia, czy różnice ras są genetyczne. Dzieci 

bardzo wysokich rodziców są wyższe niż przeciętne. Są jednak niżsi od rodziców i bliżsi średniej swojej rasy . 

Podobnie dzieci bardzo krótkich rodziców są niższe niż przeciętnie, ale wyższe niż ich rodzice. Nazywa się to 

regresją do średniej. Nie dotyczy to tylko wysokości, ale także IQ. Większość cech fizycznych i psychicznych 

wykazuje pewien efekt regresji. 
Regresja do średniej ma miejsce, gdy osoby bardzo wysokie (lub bardzo wysokie IQ) łączą się w pary, 

ponieważ przekazują niektóre, ale nie wszystkie, swoje wyjątkowe geny potomstwu. To samo dzieje się z ludźmi o 

bardzo niskim (lub bardzo niskim IQ). To tak, jakby rzucić parą kości i sprawić, by wyszły dwie szóstki lub dwie 

jeden. Szanse są takie, że przy następnym rzucie otrzymasz pewną wartość, która nie jest tak wysoka (lub tak 

niska). 
Oto dlaczego regresja jest ważna w naszych badaniach. Ponieważ Biali i Czarni pochodzą z różnych ras 

ludzkich , mają wiele różnych genów. Prawo regresji przewiduje, że dla każdej cechy wyniki powrócą do średniej z 

ich rasy . Prawo regresyjne przewiduje, że w USA czarne dzieci z rodzicami IQ 115 cofną się w kierunku czarnej 

średniej 85, podczas gdy białe dzieci z rodzicami IQ 115 cofną się tylko w kierunku białej średniej 100. 
Prawo działa również na drugim końcu skali. Czarne dzieci z rodzicami o IQ 70 przesuną się w górę w 

kierunku Czarnego średniego IQ wynoszącego 85, ale Białe dzieci z rodzicami o IQ 70 zmienią się dalej w kierunku 

Białej średniej o wartości 100. Kiedy testujemy te prognozy dotyczące regresji do średniej od rodzica do dziecko, 

okazują się prawdziwe. 
Prawo regresji działa również dla braci i sióstr. Czarno-białe dzieci dopasowane do IQ 120 mają 

rodzeństwo, które wykazuje różne poziomy regresji. Czarne rodzeństwo regresuje w kierunku IQ 85, podczas gdy 

białe rodzeństwo regresuje tylko do 100. Przeciwnie dzieje się na dolnym końcu skali. Czarno-białe dzieci 

dopasowane do IQ 70 mają rodzeństwo, które regresuje inaczej. Czarne rodzeństwo regresuje w kierunku średnio 

85, podczas gdy białe rodzeństwo przesuwa się do 100. 



 

 

32 

 

 
 

Regression to the Average 
 

Regression to the Average provides still another way to test if race differences are genetic. The 
children of very tall parents are taller than average. But they are shorter than their parents and nearer the 
average of their race. Similarly, children of very short parents are shorter than average, but taller than 
their parents. This is called the Law of Regression to the Average. It is not true just for height, but for IQ 
as well. Most physical and psychological traits show some regression effect. 

Regression to the Average happens when very tall (or very high IQ) people mate because they 
pass on some, but not all, of their exceptional genes to their offspring. The same thing happens with very 
short (or very low IQ) people. It's like rolling a pair of dice and having them come up two sixes or two 
ones. The odds are that on the next roll, you'll get some value that is not as high (or as low). 

Here’s why regression is important to our studies. Because Whites and Blacks come from 
different races, they have many different genes. The Law of Regression predicts that for any trait, scores 
will return to the average of their race. The Regression Law predicts that in the U.S., Black children with 
parents of IQ 115 will regress toward the Black average of 85, while White children with parents of IQ 
115 will regress only toward the White average of 100. 

The law also works at the other end of the scale. Black children with parents of IQ 70 will move 
up toward the Black average IQ of 85, but White children with parents of IQ 70 will move further up 
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Regresja do średniej wyjaśnia kolejne interesujące odkrycie. Czarne dzieci urodzone przez bogatych 

rodziców mają IQ o dwa do czterech punktów niższe niż białe dzieci urodzone przez biednych rodziców. Rodzice 

czarni o wysokim ilorazie inteligencji nie byli w stanie przekazać swojej przewagi ilorazowi inteligencji swoim 

dzieciom, mimo że zapewniały im dobre odżywianie, opiekę medyczną i dobre szkoły. Tylko geny i środowisko 

opowiadają całą historię. 

Wniosek 

Geny odgrywają dużą rolę w IQ, osobowości, postawach i innych zachowaniach. Dotyczy to Orientałów, 

Białe i Czarnych. Badania nad adopcją rasową (w której adoptuje się i wychowuje niemowlęta jednej rasy przez 

rodziców innej rasy ), badania regresji do średniej (która porównuje rodziców i rodzeństwo w różnych grupach 

rasowych) oraz depresji wsobnej (które badają dzieci blisko spokrewnionych rodziców) wszystkie dostarczają 

dowodów na to, dlaczego geny powodują, że rasa człowieka różni się ilorazem inteligencji i osobowością. Żadna 

teoria czysto kulturowa nie jest w stanie wyjaśnić tych wyników, które są nie tylko wyjaśnione, ale przewidywane 

przez teorię genetyczną. 

Dodatkowe odczyty 

Jensen, AR (1998). Współczynnik g. Westport, CT: Praeger. 

 
Weinberg, RA, Scarr, S., i Waldman, ID (1992). Transracial Adoption Study w Minnesocie: monitorowanie wyników 

testu IQ w okresie dojrzewania. Inteligencja, 16, 117-135.  
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toward the White average of 100. When we test these predictions about Regression to the Average from 
parent to child they prove true. 

The Regression Law also works for brothers and sisters. Black and White children matched for 
IQs of 120 have siblings who show different amounts of regression. Black siblings regress toward an IQ 
of 85, while White siblings regress only to 100. The opposite happens at the lower end of the scale. Black 
and White children matched for IQs of 70 have siblings who regress differently. Black siblings regress 
toward an average of 85, whereas White siblings move to 100. 

Regression to the Average explains another interesting finding. Black children born to rich 
parents have IQs that are two to four points lower than do White children born to poor parents. The high 
IQ Black parents were not able to pass on their IQ advantage to their children even though they did give 
them good nutrition, good medical care, and good schools. Only genes plus environment tell the whole 
story. 
 

Conclusion 
 

Genes play a big part in IQ, personality, attitudes, and other behaviors. This is true for Orientals, 
Whites, and Blacks. Trans-racial adoption studies (where infants of one race are adopted and reared by 
parents of a different race), studies of regression to the mean (which compare parents and siblings in the 
different racial groups), and of inbreeding depression (which study the children of closely-related parents) 
all provide evidence for why genes cause the races to differ in IQ and personality. No purely cultural 
theory can explain these results, which are not only explained but predicted by genetic theory. 
 
Additional Readings 
Jensen, A. R. (1998). The g Factor. Westport, CT: Praeger. 
 
Weinberg, R. A., Scarr, S., & Waldman, I. D. (1992). The Minnesota Transracial Adoption Study: A  

follow-up of IQ test performance at adolescence. Intelligence, 16, 117-135. 
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6 - Teoria historii życia 
 

Teoria historii życia r-K wyjaśnia 

ogólnoświatowy trójstronny wzór różnic 

rasowych . Strategia r oznacza bycie bardzo 

aktywnym seksualnie i posiadanie wielu 

potomstwa. Strategia K oznacza mniej 

dzieci, ale zarówno matka, jak i ojciec 

zapewniają im więcej opieki. Ludzie są 

najbardziej K strategami ze wszystkich 

gatunków. Wśród ludzi Orientalni stosują 

największą strategię K, Czarni najbardziej 

strategię r, a Biali należą do nich.  

 
Poprzednie rozdziały pokazały, że istnieją istotne różnice rasowe pod względem wielkości mózgu, 

poziomów hormonów, a nawet rozwoju kości i zębów, a także zachowań seksualnych, agresji i przestępczości. 

Trójstronny wzór, w którym różnią się rasy ludzkie - orientalni z jednej strony, czarni z drugiej i biale pomiędzy - jest 

prawdziwe na całym świecie. Spojrzenie na historię pokazuje, że różnice rasowe, które widzimy dzisiaj, były również 

widoczne w przeszłości. 
Dlaczego rasa ludzka się różni? Oczywiście ubóstwo, odżywianie i czynniki kulturowe są ważne. Ale i geny 

też. Sama teoria kultury nie może wyjaśnić wszystkich wyników. 

 r-K Teoria historii życia  

EO Wilson, biolog z Uniwersytetu Harvarda, jako pierwszy użył terminu Teoria historii życia r-K . Użył go do 

wyjaśnienia zmiany populacji roślin i zwierząt. Zastosowałem to do rasy ludzkiej .  
Historia życia to genetycznie zorganizowana grupa cech, które ewoluowały razem, aby sprostać próbom 

życia - przetrwaniu, wzrostowi i reprodukcji. Dla naszych celów r jest terminem w równaniu Wilsona, który oznacza 

naturalną szybkość reprodukcji (liczbę potomstwa). Symbol K oznacza ilość opieki, jaką rodzice zapewniają, aby ich 

potomstwo przeżyło. Rośliny i zwierzęta mają różne strategie historii życia. Niektóre są bardziej r, a inne względnie 

więcej K. 
Strategicy r i K różnią się liczbą produkowanych jaj. r-stratedzy są jak strzelcy maszynowi. Wystrzeliwują 

tyle strzałów, że przynajmniej jeden z nich trafi w cel. r-stratedzy produkują wiele jaj i plemników, często łączą się w 

pary i rodzą. Z drugiej strony strategowie K są jak snajperzy. Włożyli czas i wysiłek w kilka starannie 

rozmieszczonych ujęć. Strategicy K przykładają dużą wagę do swojego potomstwa. Współdziałają w zdobywaniu 

pożywienia i schronienia, pomagają krewnym i mają złożone systemy społeczne. Właśnie dlatego strategowie K 

potrzebują bardziej złożonego układu nerwowego i większego mózgu, ale produkują mniej jaj i plemników. 
To podstawowe prawo ewolucji łączy strategię reprodukcyjną z inteligencją i rozwojem mózgu. Im mniej 

złożony mózg zwierzęcia, tym większa jego zdolność reprodukcyjna. Im większy mózg zwierzęcia, tym dłużej trwa 

dojrzewanie płciowe i tym mniej produkuje potomstwa (patrz wykres 10). Na przykład ostrygi mają układ nerwowy 

tak prosty, że brakuje im prawdziwego mózgu. Aby to zrównoważyć, produkują 500 milionów jaj rocznie. Natomiast 

szympansy mają duże mózgi, ale rodzą jedno dziecko mniej więcej co cztery lata. 
W różnych gatunkach roślin i zwierząt znajdujemy spójny wzorzec między tymi dwiema zmiennymi - 

inteligencją i stopniem rozmnażania. Liczba potomstwa, czas między porodami, ilość opieki, jaką zapewniają 

rodzice, śmiertelność niemowląt, szybkość dojrzałości, długość życia, a nawet organizacja społeczna, altruizm i 

wielkość mózgu - wszystko to pasuje do siebie jak puzzle. Kompletna układanka tworzy obraz, który biolodzy 

nazywają Strategią historii życia r-K .   
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6 
Life History Theory 

 
The theory of r-K life histories explains the 

worldwide three-way pattern in race 
differences. The r-strategy means being very 

sexually active and having many offspring. 
The K-strategy means having fewer 

offspring, but with both mother and father 
giving them more care. Humans are the 
most K strategists of all species. Among 

humans, Orientals follow the most K-strategy, 
Blacks the most r-strategy, and 

Whites fall in between. 
 
The previous chapters showed that there are important race differences in brain size, hormone 

levels, even bone and tooth development, as well as sexual behavior, aggression, and crime. The three-
way pattern in which the races differ -- Orientals at one end, Blacks at the other, and Whites in between -- 
is true all around the world. A look at history shows that the race differences we see today were also seen 
in the past. 

Why do the races differ? Of course, poverty, nutrition, and cultural factors are important. But so 
too are the genes. Culture theory alone cannot explain all the findings. 
 

r-K Life History Theory 
 

Harvard University biologist E.O. Wilson was the first to use the term r-K Life-History Theory. 
He used it to explain population change in plants and animals. I have applied it to the human races. 

A life-history is a genetically-organized group of traits that have evolved together to meet the 
trials of life -- survival, growth, and reproduction. For our purposes, r is a term in Wilson's equation that 
stands for the natural rate of reproduction (the number of offspring). The symbol K stands for the amount 
of care parents give to insure that their offspring survive. Plants and animals have different life history 
strategies. Some are more r and others are relatively more K. 

The r and K strategists differ in the number of eggs they produce. The r-strategists are like 
machine-gunners. They fire so many shots that at least one of them will hit the target. The r-strategists 
produce many eggs and sperm, and mate and give birth often. The K-strategists, on the other hand, are 
like snipers. They put time and effort into a few carefully placed shots. K-strategists give their offspring a 
lot of care. They work together in getting food and shelter, help their kin, and have complex social 
systems. That is why the K-strategists need a more complex nervous system and bigger brain, but produce 
fewer eggs and sperm. 

This basic law of evolution links reproductive strategy to intelligence and brain development. The 
less complex an animal's brain, the greater its reproductive output. The bigger an animal’s brain, the 
longer it takes to reach sexual maturity and the fewer offspring it produces (see Chart 10). Oysters, for 
example, have a nervous system so simple that they lack a true brain. To offset this they produce 500 
million eggs a year. In contrast, chimpanzees have large brains but give birth to one baby about every four 
years. 

In different species of plants and animals we find a consistent pattern between these two variables 
-- intelligence and reproductive rate. The number of offspring, the time between births, the amount of care 
parents give, infant mortality, speed of maturity, life span, even social organization, altruism, and brain 
size all fit together like pieces of a puzzle. The complete puzzle forms a picture biologists call the r-K 
Life History Strategy. 
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Wykres 10 
Skala strategii rozrodczości r– K: Równoważenie produkcji jaj a opieka rodzicielska 
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Ostrygi są przykładem bardzo r-strategii. Wytwarzają 500 milionów zapłodnionych jaj rocznie i nie 

zapewniają opieki rodzicielskiej. Wielkie małpy są przykładem bardzo K. strategii. Wychowują jedno 

niemowlę co pięć lub sześć lat i zapewniają szeroką opiekę rodzicielską. 

Źródło:  Edycja nieokreślona , Rasa , Ewolucja i Zachowanie (str. 202)  

Historia życia typu r obejmuje wyższy poziom reprodukcji, podczas gdy strategia typu K wymaga większej 

opieki rodzicielskiej i wykorzystania atrybutów mentalnych. Ponieważ większe mózgi potrzebują więcej czasu na 

budowę, wszystkie etapy rozwoju są również spowolnione. Okres ciąży u niektórych naczelnych o mniejszych 

mózgach (takich jak lemury i małpy) wynosi 18 tygodni. Ale dla naczelnych o większych mózgach (takich jak 

szympansy i goryle) jest to 33 tygodnie. Niektóre małpy mają pierwszą ciążę w wieku dziewięciu miesięcy. Goryle, 

które mają większy mózg i inteligencję, mają pierwszą ciążę po dziesięciu latach. 
Małpy rodzą się z mózgiem prawie w 100% dorosłym, podczas gdy szympansy i goryle rodzą się z około 

60% dorosłego mózgu. Ludzkie dzieci rodzą się z mózgiem mniejszym niż 30% jego dorosłego rozmiaru. Przez 

pierwsze kilka miesięcy życia małpy są lepsze od wielkie  małp w większości testów zachowania czuciowo-

motorycznego. W tych zadaniach małpy małpy przewyższają małych ludzi. r-K relacja jest prawdziwe w odniesieniu 

do różnych gatunków, a także odnosi się do ludzi.  
Wykres 10 pokazuje, gdzie różne zwierzęta padają w skali r-K . Różne gatunki są oczywiście tylko 

względnie r lub K. Króliki są strategami K w porównaniu do ryb. Ale są r-strategami w porównaniu do naczelnych 

(małpy, małpy i ludzie, którzy są najlepszymi strategami K wśród ssaków). Ludzie mogą być najbardziej K gatunki 

wszystkich. A niektórzy ludzie są lepszymi strategami K niż inni.  
Wykres 11 wymienia cechy typowe dla r i K strategie rozrodcze. Każdy gatunek i każda rasa ma określoną 

historię życia, którą możemy opisać w kategoriach r-K . Pozycja każdego gatunku (lub rasy ) w skali r-K pokazuje 

strategię, która dała przodkom najlepszą szansę na przetrwanie w ich środowisku.  
Wykres 12 pokazuje fazy życia i czasy ciąży (poczęcie do porodu) dla sześciu różnych naczelnych. 

Pokazują skalę rosnącego K, od lemura do makaka, gibona, szympansa, wczesnych ludzi, współczesnych ludzi. 

Każdy krok na skali oznacza, że           gatunek poświęca więcej czasu i energii na opiekę nad młodymi i 

zapewnienie im przetrwania. Każdy krok oznacza także brak tylu potomstwa. Zwróć uwagę na różne rozmiary 

każdej z faz dla różnych gatunków na wykresie 12. Tylko ludzie mają fazę postprodukcyjną (tj. Po menopauzie).  
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The r-type life history involves higher levels of reproduction, while the K-type strategy requires 
greater parental care and use of mental attributes. Since larger brains need more time to be built, all the 
stages of development are also slowed down. The gestation period for some smaller-brained primates 
(like lemurs and monkeys) is 18 weeks. But for bigger-brained primates (like chimpanzees and gorillas) it 
is 33 weeks. Some monkeys have their first pregnancy at the age of nine months. Gorillas, which have 
bigger brains and greater intelligence, have their first pregnancy at ten years. 

Monkeys are born with a brain very nearly 100% its adult size, while chimpanzees and gorillas 
are born with about 60% of adult brain size. Human babies are born with a brain that is less than 30% of 
its adult size. For the first few months of life, monkeys are better than apes in most tests of sensory-motor 
behavior. And infant apes are superior to infant humans on these tasks. The r-K relationship is true for 
different species and also applies to humans. 

Chart 10 shows where various animals fall on the r-K scale. Different species are, of course, only 
relatively r or K. Rabbits are K-strategists compared to fish. But they are r-strategists compared to 
primates (monkeys, apes, and humans, who are the best K-strategists among mammals). Humans may be 
the most K species of all. And some humans are better K-strategists than others. 

Chart 11 lists traits typical of r and K reproductive strategies. Every species and every race has a 
certain life history that we can describe in terms of r-K. The position of each species (or race) on the r-K 
scale shows the strategy that gave its ancestors the best chance to survive in their habitat. 

Chart 12 shows the life phases and gestation times (conception to birth) for six different primates. 
They show a scale of increasing K, from lemur to macaque, to gibbon, to chimp, to early humans, to 
modern humans. Each step in the scale means that the species puts more time and energy into caring for 
its young and insuring their survival. Each step also means not having as many offspring. Note the 
different sizes of each of the phases for the different species in Chart 12. Only humans have the 
postreproductive (i.e., after menopause) phase. 
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Wykres 11 

Niektóre różnice między historią życia 
r-Strategiści i K-Strategiści 

  
  r-strateg K-strateg  

  Charakterystyka rodziny 

  Duży rozmiar miotu Mały rozmiar miotu 

  Krótkie odstępy porodowe Długie odstępy porodowe 

  Wiele potomstwa Mało potomstwa 

  Wysoka śmiertelność niemowląt Niska śmiertelność niemowląt 

  Mała opieka rodzicielska Dużo opieki rodzicielskiej 

  Indywidualne cechy 

  Szybkie dojrzewanie Powolne dojrzewanie 

  Wczesna reprodukcja seksualna Opóźnione rozmnażanie 

płciowe 
  Krótkie życie Długie życie 

  Wysoki wysiłek reprodukcyjny Niski wysiłek reprodukcyjny 

  Wysokie wykorzystanie energii Efektywne wykorzystanie 

energii 
  Mniejsze mózgi Większe mózgi 

  Charakterystyka populacji 

  Operatorzy oportunistyczni Spójni wyzyskiwacze 

  Dyspergujące kolonizatory Stabilni najemcy 

  Zmienna wielkość populacji Stabilna wielkość populacji 

  Słaba konkurencja Silna konkurencja 

  Charakterystyka systemu społecznego 

  Niska organizacja społeczna Wysoka organizacja społeczna 

  Niski altruizm Wysoki altruizm 

  

Źródło: Edycja nieokreślona, Rasy ,Ewolucji i Zachowania (s. 203). 

Ważne są różnice w strategiach r-K, które istnieją nawet u naczelnych. Lemur jest r-strategiem dla 

naczelnych. Urodziła swoje pierwsze potomstwo w wieku dziewięciu miesięcy, a oczekiwana długość życia to 

zaledwie 15 lat. Goryl żeński jest strategiem K. Pierwszą ciążę ma około 10 lat i może spodziewać się, że dożyje 40 

lat. Lemur może dojrzewać, mieć wiele młodych i umrzeć, zanim goryl urodzi pierwsze dziecko.   
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The differences in r-K strategies that exist even in primates are important. A female lemur is an r-

strategist for a primate. She produces her first offspring at nine months and has a life expectancy of only 
15 years. A female gorilla is a K-strategist. She has her first pregnancy at about age 10 years and can 
expect to live to the age of 40. The lemur may mature, have a number of young, and die before the gorilla 
has her first baby. 
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Wykres 12 
Wydłużenie czasu ciąży, długości życia i faz życia u naczelnych 
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Każdy krok w skali r - K wkłada więcej energii w opiekę nad dziećmi i zwiększa przeżycie 

potomstwa. 

Źródło: Edycja nieokreślona . Rasa , ewolucja i zachowanie [s. 205] 

Race Różnice i r-K Strategie 

W jaki sposób trzy rasy ludzkie spadają w skali r-K ? Spójrz wstecz na wzór różnic rasowych na wykresie 1 

(strona 19). Porównaj je z cechami r-K na wykresie 11 (strona 77). Orientalni są najbardziej K, Czarni są najbardziej 

r, a Biali należą do nich. Bycie bardziej r oznacza:  
 krótsze okresy ciąży 

 wcześniejsze dojrzewanie fizyczne (kontrola mięśni, rozwój kości i zębów) 

 mniejsze mózgi 

 wcześniejsze dojrzewanie (wiek pierwszej miesiączki, pierwszy stosunek, pierwsza ciąża) 

 bardziej rozwinięte pierwotne cechy płciowe (rozmiar penisa, pochwy, jąder, jajników) 

 bardziej rozwinięte wtórne cechy płciowe (głos, muskulatura, pośladki, piersi) 

 bardziej biologiczna niż społeczna kontrola zachowań (długość cyklu miesiączkowego, okresowość reakcji 

seksualnej, przewidywalność historii życia od początku dojrzewania) 

 wyższy poziom hormonów płciowych (testosteron, gonadotropiny, hormon folikulotropowy) 

 wyższy poziom indywidualności (niższa przestrzeganie prawa) 

 bardziej liberalne postawy seksualne 

 wyższe częstotliwości współżycia (przedmałżeńskie, małżeńskie, pozamałżeńskie) 

 słabsze pary obligacji 

 więcej rodzeństwa 

 wyższe wskaźniki zaniedbywania i porzucania dzieci  

 większa częstotliwość chorób 

 krótsza oczekiwana długość życia 



 

 

37 

 
 
Race Differences and r-K Strategies 
 

How do the three races fall along the r-K scale? Look back at the pattern of racial differences in 
Chart 1 (page 19). Compare them to the r-K traits in Chart 11 (page 77). Orientals are the most K, Blacks 
are the most r, and Whites fall in between. Being more r means: 

• _ shorter gestation periods 
• _ earlier physical maturation (muscular control, bone and dental development) 
• _ smaller brains 
• _ earlier puberty (age at first menstruation, first intercourse, first pregnancy) 
• _ more developed primary sexual characteristics (size of penis, vagina, testes, ovaries) 
• _ more developed secondary sexual characteristics (voice, muscularity, buttocks, breasts) 
• _ more biological than social control of behavior (length of menstrual cycle, periodicity of sexual 

response, predictability of life history from start of puberty) 
• _ higher levels of sex hormones (testosterone, gonadotropins, follicle stimulating hormone) 
• _ higher levels of individuality (lower law abidingness) 
• _ more permissive sexual attitudes 
• _ higher intercourse frequencies (premarital, marital, extramarital) 
• _ weaker pair bonds 
• _ more siblings 
• _ higher rates of child neglect and abandonment 
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Testosteron - główny przełącznik? 

Testosteron może być głównym przełącznikiem, który określa pozycję rasy człowieka w skali r-K . Wiemy, 

że ten męski hormon płciowy wpływa na samoocenę, temperament, seksualność, agresję i altruizm. Kontroluje 

rozwój mięśni i pogłębianie głosu. Może również przyczyniać się do agresji i zachowań problemowych. Badanie 

ponad 4000 weteranów wojskowych wykazało, że wysoki poziom testosteronu przewidywał większą przestępczość, 

nadużywanie alkoholu i narkotyków, wykroczenia wojskowe i posiadanie wielu partnerów seksualnych.  
Teraz możemy zobaczyć, jak różne poziomy testosteronu u trzech ras człowieka mogą wyjaśniać różnice 

behawioralne r-K . Dzięki wyższemu poziomowi testosteronu Czarni częściej poświęcają czas i energię na 

potomstwo. Z drugiej strony Azjaci i Biali z niższym poziomem testosteronu poświęcają więcej czasu i energii na 

opiekę nad kilkoma potomkami i tworzenie długoterminowych planów. Ale jak to się stało? I dlaczego? Aby uzyskać 

odpowiedzi, musimy sięgnąć do pochodzenia ludzkiego i teorii ewolucji rasowej spoza Afryki.  

Wniosek 

r-K Teoria historii życia, podstawowa zasada współczesnej biologii ewolucyjnej, wyjaśnia opisany wcześniej 

trójstronny wzór różnic w wielkości mózgu, ilorazie inteligencji i zachowaniu. Każdy gatunek rośliny lub zwierzęcia 

może być umieszczony w skali r-K . r koniec środków skalę mających więcej potomstwa, dojrzewających wcześniej, 

mających mniejsze mózgi i zapewniających opiekę rodzicielską mniej. K koniec środków skalę mają mniej 

potomstwa, dojrzewających później, mających większe mózgi i zapewniających opiekę rodzicielską więcej. Ludzie 

są najbardziej K gatunki wszystko. Wśród ludzi Orientalni są najbardziej K, Czarni najbardziej r, a Biali należą do 

pośrodku.  

Dodatkowe odczyty 

Johanson, DC i Edey, MA (1981). Lucy: Początki ludzkości. Nowy Jork: Simon & Schuster. 

 
Lovejoy, CO (1981). Pochodzenie człowieka. Science, 211,341–350.  
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• _ greater frequency of disease 
• _ shorter life expectancy 

 
Testosterone -- The Master Switch? 

 
Testosterone may be a master switch that sets the position of the races on the r-K scale. We know 

that this male sex hormone affects self-concept, temperament, sexuality, aggression and altruism. It 
controls the development of muscles and the deepening of the voice. It can also contribute to aggression 
and problem behavior. A study of over 4,000 military veterans found high testosterone levels predicted 
greater criminality, alcohol and drug abuse, military misconduct, and having many sex partners. 

We can now see how different testosterone levels among the three races might explain the r-K 
behavioral differences. With higher testosterone levels, Blacks are more likely to put time and energy into 
having offspring. On the other hand, Asians and Whites with lower testosterone levels put more time and 
energy into caring for a few offspring and making long term plans. But, how did this happen? And why? 
For the answers we must turn to human origins and the Out-of-Africa theory of racial evolution. 
 

Conclusion 
 

r-K Life History Theory, a basic principle of modern evolutionary biology, explains the three-
way pattern of differences in brain size, IQ, and behavior, described earlier. Every species of plant or 
animal can be placed on the r-K scale. The r end of the scale means having more offspring, maturing 
earlier, having smaller brains and providing less parental care. The K end of the scale means having fewer 
offspring, maturing later, having larger brains, and providing more parental care. Humans are the most K 
species of all. Among humans, Orientals are the most K, Blacks the most r, and Whites fall in between. 

 
Additional Readings 
 
Johanson, D. C. & Edey, M. A. (1981). Lucy: The Beginnings of Humankind. New York: Simon &  

Schuster. 
 
Lovejoy, C.O. (1981). The origin of man. Science, 211, 341-350. 
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7 - Poza Afryką 
 

Najnowsza teoria pochodzenia ludzkiego - 

poza Afryką - stanowi ostatni element 

układanki. Wyjaśnia, dlaczego teoria r-K 

uwzględnia różnice rasowe w ciele, 

mózgu i zachowaniu. Gdy rasa ludzka 

wyprowadziła się z Afryki, ewoluowała od 

zachowań typu r w kierunku typu K. 

Wyprowadzenie się z Afryki oznaczało 

zwiększenie wielkości mózgu i IQ, ale 

obniżenie reprodukcji, agresji i aktywności 

seksualnej.  

 
Opierając się na swojej teorii ewolucji, Charles Darwin uważał, że Afryka jest „kolebką ludzkości”. Nie miał 

żadnych skamielin z Afryki na poparcie swojej teorii, ale doszedł do wniosku, że ludzie przybyli z Afryki na 

podstawie obserwacji szympansa i goryla. Jeśli małpy afrykańskie były naszymi najbliższymi żyjącymi krewnymi, 

miałoby to sens, że ludzie najpierw ewoluowali na jedynym kontynencie, na którym żyły wszystkie trzy gatunki. 
Dowody z genetyki, zapisów kopalnych i archeologii potwierdziły, że Darwin miał rację. Linia ludzka 

rozpoczęła się od afrykańskiego gatunku kopalnego zwanego Australopithecus. Później ludzcy przodkowie Homo 

erectus, a następnie Homo sapiens pojawili się również w Afryce. 
Homo sapiens byli w pełni ludźmi. Byli w Afryce niespełna 200 000 lat temu. Przenosząc się na Bliski 

Wschód około 100 000 lat temu, rozprzestrzenili się na cały świat. Zastąpili grupy neandertalczyków i Homo erectus 

, których spotkali, walcząc lub walcząc o jedzenie. 
Kiedy współczesni ludzie opuścili Afrykę, zaczęli rozwijać cechy rasowe, które widzimy dzisiaj, dostosowując 

się do nowych regionów i klimatów. Pierwszy podział w linii ludzkiej miał miejsce około 100 000 lat temu między 

grupami, które pozostały w Afryce (przodkowie współczesnych Czarnych) i tymi, którzy opuścili Afrykę. Następnie 

około 40 000 lat temu grupa, która opuściła Afrykę, podzieliła się ponownie na przodków dzisiejszych Białe i 

Orientałów. 

Ta historia przeprowadzki najpierw z Afryki do Europy, a następnie do Azji Orientalneej wyjaśnia, dlaczego 

Biale mieszczą się między Wschodami a Czarnymi na podstawie zmiennych historii życia. Podział między 

Afrykanów i nie-Afrykanów nastąpił pierwszy, prawie dwa razy wcześniej niż podział między Wschodami a Białymi 

Ludźmi . 
Teoria poza Afryką wyjaśnia dobre dopasowanie między cechami historii życia r-K a różnicami rasowymi . 

Trudno przetrwać w Afryce. Afryka ma nieprzewidywalne susze i śmiertelne choroby, które szybko się 

rozprzestrzeniają. Więcej Afrykanów niż Azjatów lub Europejczyków umiera młodo - często z powodu chorób 

tropikalnych. W tych afrykańskich warunkach opieka rodzicielska jest mniej pewnym sposobem na zapewnienie, że 

dziecko przeżyje. Lepszą strategią jest po prostu posiadanie większej liczby dzieci. To przechyla ich historię życia w 

kierunku końca r skali r-K . Bardziej r-strategia oznacza nie tylko więcej potomstwa i mniej opieki rodzicielskiej. 

Oznacza to również, że mniej kultury przekazywanej jest z rodzica na dziecko, co ma tendencję do zmniejszania 

wymagań intelektualnych niezbędnych do funkcjonowania w kulturze. Proces ten trwa z pokolenia na pokolenie.  
Natomiast ludzie migrujący do Eurazji stanęli wobec zupełnie nowych problemów - gromadzenia i 

przechowywania żywności, zapewniania schronienia, robienia ubrań i wychowywania dzieci podczas długich zim. 

Te zadania były bardziej wymagające psychicznie. Wezwali do większych mózgów i spowolnienia tempa wzrostu. 

Dopuszczali niższe poziomy hormonów płciowych, co skutkowało mniejszą potencją seksualną i agresją oraz 

większą stabilnością i długowiecznością rodziny. Opuszczenie tropików dla kontynentów północnych oznaczało 

porzucenie strategii r dla strategii K - i to wszystko.  
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 7 
Out of Africa 

 
The latest theory of human origins -- Out-of- 

Africa -- provides the final piece to the 
puzzle. It explains why r-K theory accounts 

for race differences in body, brain, and 
behavior. As races moved out of Africa they 

evolved away from r-type behaviors and 
toward K-type. Moving out of Africa meant 

increasing brain size and IQ, but 
lowering reproduction, aggression 

and sexual activity. 
 

Based on his theory of evolution, Charles Darwin thought Africa was “the cradle of mankind.” 
He did not have any fossils from Africa to support his theory but he concluded that humans came from 
Africa based on watching the chimpanzee and the gorilla. If the African apes were our closest living 
relatives, it made sense that humans first evolved on the only continent where all three species lived. 

Evidence from genetics, the fossil record, and archaeology have since all proved Darwin correct. 
The human line began with the African fossil species called Australopithecus. Later human ancestors 
Homo erectus and then Homo sapiens also appeared first in Africa. 

Homo sapiens were fully human. They were in Africa less than 200,000 years ago. Moving to the 
Middle East about 100,000 years ago, they then spread out across the world. They replaced the 
Neanderthal and Homo erectus groups they met either by fighting or competing for food. 

When modern humans left Africa they began to develop the racial traits we see today by adapting 
to the new regions and climates. The first split in the human line took place about 100,000 years ago 
between groups that remained in Africa (ancestors to modern Blacks) and those who left Africa. Then 
about 40,000 years ago the group that left Africa divided once again, into the ancestors of today’s Whites 
and Orientals. 

This history of moving first out of Africa into Europe and then later into East Asia explains why 
Whites fall in between Orientals and Blacks on the life history variables.  The split between Africans and 
non-Africans happened first, almost twice as early as the split between Orientals and Whites. 

The Out of Africa theory explains the good fit between the r-K life history traits and race 
differences. It is hard to survive in Africa. Africa has unpredictable droughts and deadly diseases that 
spread quickly. More Africans than Asians or Europeans die young -- often from tropical disease. In these 
African conditions, parental care is a less certain way of making sure a child will survive. A better 
strategy is simply to have more children. This tilts their life history toward the r-end of the r-K scale. A 
more r-strategy means not only more offspring and less parental care. It also means less culture is passed 
from parent to child, and this tends to reduce the intellectual demands needed to function in the culture. 
And the process continues from one generation to the next. 

In contrast, the humans migrating to Eurasia faced entirely new problems -- gathering and storing 
food, providing shelter, making clothes, and raising children during the long winters. These tasks were 
more mentally demanding. They called for larger brains and slower growth rates. They permitted lower 
levels of sex hormones, resulting in less sexual potency and aggression and more family stability and 
longevity. Leaving the tropics for the northern continents meant leaving the r-strategy for the K-strategy -
- and all that went with it. 
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Dowód 

Skąd możemy wiedzieć, czy teoria poza Afryką jest prawdziwa? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy 

przyjrzeć się dowodom z genetyki, paleontologii i archeologii. 
Historia i geografia genów ludzkich (1994) Luigi Cavalli-Sforza i jego koledzy przyglądają się tysiącom 

genetycznych porównań DNA rasy ludzkiej . Genetycy liczą liczbę mutacji genów w każdej grupie, aby zmierzyć, 

które grupy są ze sobą ściśle powiązane i kiedy grupy się rozdzielają. Te badania DNA wspierają teorię poza 

Afryką, że podział między Afrykanami i wszystkimi innymi grupami był pierwszym, który miał miejsce. 
Skamieliny prehistorycznych ludzi mówią nam, że pierwsze kroki w naszej ewolucji miały miejsce w Afryce. 

Homo sapiens żył w Afryce między 200 000 a 100 000 lat temu, ale dotarł na Bliski Wschód około 100 000 lat temu. 

Wcześniej hominidy, takie jak neandertalczycy, bardzo różniły się od współczesnych ludzi. Mieli twarze wystające 

bardziej do przodu i mieli większe przednie zęby niż jakikolwiek żyjący Europejczyk, Afrykanin lub Azjata 

Orientalnea. Neandertalczycy mieli gęstsze kości, grubsze czaszki i wyraźniejsze brwi niż jakikolwiek współczesny 

człowiek. Dla porównania, wszyscy żyjący ludzie są tacy sami, pomimo naszych różnic rasowych . 
Archeologia opowiada nam tę samą historię. Surowa kultura wczesnej epoki kamienia (zwana niższym 

paleolitem) Homo erectus istniała ponad milion lat przed pojawieniem się Homo sapiens . Zestaw narzędzi z 

wczesnej epoki kamienia miał topory ręczne, siekacze i tasaki, wszystkie o bardzo podobnym kształcie. Jednak 

zestaw narzędzi neandertalczyków z epoki kamiennej (określany jako środkowy paleolit) zawierał bardziej 

zaawansowane narzędzia kamienne i użycie kości. 
Kiedy współczesni ludzie pojawili się na scenie 100 000 lat temu, sprawy zaczęły się zmieniać na wiele 

głównych sposobów. Zestaw narzędzi późnej epoki kamienia (zwany górnym paleolitem) był wysoce 

wyspecjalizowany. Składał się z cieńszych ostrzy wycinanych z kamiennych rdzeni w celu wykonania noży, kolców 

włóczni, skrobaków i noży. Po raz pierwszy w zestawie narzędzi pojawiły się znormalizowane narzędzia do kości i 

poroża, w tym igły do           szycia odzieży futrzanej. Zestaw narzędzi późnej epoki kamienia zawierał narzędzia 

wykonane z kilku części połączonych ze sobą lub sklejonych. Punkty włóczni ustawiono w wałach, a główki toporów 

w rękojeściach. Lina służyła do robienia sieci do chwytania lisów, królików i innych małych zwierząt. Zaawansowane 

bronie, takie jak harpuny z kolcami, strzałki, miotacze włóczni oraz łuki i strzały, dawały ludziom z późnej epoki 

kamienia możliwość zabijania zwierząt z bezpiecznej odległości. 
Przeżycie w Azji Północno-Orientalneej około 40 000 lat temu wymagało również ciepłego ubrania. 

Archeolodzy znaleźli igły, jaskiniowe malowidła przedstawiające parki i grób ozdoby zaznaczające kontury koszul i 

spodni. Wiemy, że noszono ciepłe futra. Szkielety lisów i wilków, które nie mają łap, mówią nam, że zwierzęta te 

zostały obdarte ze skóry, aby zrobić futrzane ubrania. Domy wykopano w ziemi, aby zapewnić izolację. Te duże 

mieszkania były oznaczone dziurami po słupach i miały ściany wykonane z kości mamutów. Kominki i kamienne 

lampy zostały wykorzystane do oświetlenia długiej arktycznej nocy zimowej. 

Geografia i rasy 

Afryka jest cieplejsza niż kontynenty północne, ale jest mniej stabilnym siedliskiem. Susze, burze i choroby 

wirusów, bakterii i pasożytów powodują wysoką śmiertelność nawet dzisiaj. Bez nowoczesnej opieki medycznej 

zapewnienie przetrwania w Afryce oznacza posiadanie wielu młodych ludzi (strategia r). W bardziej stabilnych 

środowiskach Europy i Azji przetrwanie jest zabezpieczone przed mniejszą liczbą młodych, ale bardzo dobrą opieką 

(strategia K). 
Środowisko Eurazji wytworzyło fizyczne różnice między rasą ludzką . Zachmurzenie w północnej Europie 

oznaczało mniej słońca. Zmniejszyło to spożycie witaminy D, dlatego potrzebna była jaśniejsza skóra i włosy, aby 

wpuścić więcej światła słonecznego. W rezultacie Europejczycy urodzeni z jaśniejszą skórą i włosami byli zdrowsi. 

Mieli większe szanse na posiadanie dzieci, które przetrwałyby i rozmnażały się. 
Azja Orientalnea była jeszcze zimniejsza niż Europa Północna, ale miała mniej zachmurzenia i więcej 

światła słonecznego. Tam grubsza warstwa tłuszczu pomogła izolować przed zimnem. Daje to wielu Orientalnym 

tak zwaną „żółtą” cerę, ponieważ zmniejsza widoczność czerwonych naczyń krwionośnych blisko skóry. 

Tymczasem w Afryce melanina nadaje skórze czarny kolor, aby chronić ją przed palącymi promieniami słońca.  
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The Evidence 
 

How can we know if the Out of Africa theory is true? To answer that question, we have to look at 
the evidence from genetics, paleontology, and archaeology. 

The History and Geography of Human Genes (1994) by Luigi Cavalli-Sforza and his colleagues 
looks at thousands of genetic DNA comparisons of the races. Geneticists count the number of gene 
mutations in each group to measure which groups are most closely related and when the groups split from 
one another. These DNA studies support the Out of Africa theory that the split between Africans and all 
other groups was the first to take place. 

Fossils of prehistoric humans tell us that early steps in our evolution took place in Africa. Homo 
sapiens lived in Africa between 200,000 and 100,000 years ago, but they only reached the Middle East 
about 100,000 years ago. Earlier hominids such as the Neanderthals were very different from modern 
humans. They had faces that jut further forward and they had larger front teeth than any living Europeans, 
Africans, or East Asians. Neanderthals had denser bones, thicker skulls, and more pronounced brow 
ridges than any modern humans. By comparison, all living humans are alike, despite our race differences. 

Archaeology tells us the same story. The crude, Early Stone Age culture (termed Lower 
Paleolithic) of Homo erectus, existed more than one million years before Homo sapiens appeared. The 
Early Stone Age tool kit had hand-axes, choppers, and cleavers, all very similar in shape. However, the 
Middle Stone Age tool kit of the Neanderthals (termed Middle Paleolithic) included more advanced stone 
tools and the use of bone. 

When modern humans first appeared on the scene 100,000 years ago, things started to change in 
major ways. The Late Stone Age tool kit (termed Upper Paleolithic) was highly specialized. It consisted 
of thinner blades struck off of stone cores to make knives, spear barbs, scrapers and cutters. Standardized 
bone and antler tools appeared in the tool kit for the first time, including needles for sewing fur clothes. 
The Late Stone Age tool kit contained tools made of several parts tied or glued together. Spear points 
were set in shafts and ax heads in handles. Rope was used to make nets to trap foxes, rabbits, and other 
small animals. Advanced weapons like barbed harpoons, darts, spear-throwers, and bows and arrows gave 
Late Stone Age people the ability to kill animals from a safe distance. 

Survival in Northeast Asia about 40,000 years ago also required warm clothing. Archeologists 
have found needles, cave paintings of parkas, and grave ornaments marking the outlines of shirts and 
trousers. We know that warm furs were worn. Fox and wolf skeletons missing their paws tell us that these 
animals were skinned to make fur clothes. Houses were dug into the ground to provide insulation. These 
large dwellings were marked by post holes and had walls made from mammoth bones. Fireplaces and 
stone lamps were used to light the long Arctic winter night. 
 

Geography and Race 
 

Africa is warmer than the northern continents, but it is a less stable habitat. Droughts, storms, and 
diseases from viruses, bacteria, and parasites cause high death rates, even today. Without modern medical 
care, insuring survival in Africa means having many young (r-strategy). In the more stable environments 
of Europe and Asia, survival is insured from having fewer young, but caring for them very well (K-
strategy). 

The environment of Eurasia produced physical differences between the races. Northern Europe’s 
cloudiness meant less sunshine. This decreased the intake of vitamin D, so lighter skin and hair were 
needed to let more sunlight get in. As a result, Europeans born with lighter skin and hair were healthier. 
They had more chance of having children who would survive and reproduce. 

East Asia was even colder than North Europe, but with less cloud cover and more sunlight. There 
a thicker layer of fat helped to insulate against the cold. This gives many Orientals a so-called “yellow” 
complexion because it reduces the visibility of red blood vessels close to the skin. Meanwhile in Africa 
melanin gives the skin a black color to protect it from the scorching rays of the sun. 
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Różnice klimatyczne wpłynęły również na zdolności umysłowe. W Afryce jedzenie i ciepło były dostępne 

przez cały rok. Aby przetrwać mroźne zimy, populacje migrujące na północ musiały stać się bardziej pomysłowe. 

Musieli znaleźć nowe źródła żywności i metody jej przechowywania. Musieli zrobić ubrania i schronienia, aby 

chronić przed żywiołami. Bez nich ludzie by zginęli. Oboje rodzice musieli zapewnić więcej opieki, aby pomóc 

młodym przetrwać w trudniejszym klimacie. 
Biali i orientalni w Eurazji musieli znaleźć jedzenie i ogrzać się w chłodniejszych klimatach. W tropikach 

pokarmy roślinne były obfite przez cały rok. W Europie i Azji były sezonowe i nie można ich było znaleźć w wielu 

miesiącach zimowych i wiosennych. 
Aby przetrwać długie zimy, przodkowie dzisiejszych Białe i Wschodów stworzyli złożone narzędzia i broń do 

łowienia ryb i polowania na zwierzęta. Stworzyli groty, które mogłyby zabijać dużą zwierzynę z większej odległości, 

oraz noże do cięcia i skórowania. Pożary, ubrania i schronienia zostały stworzone z myślą o cieple. Igły kostne były 

używane do zszywania skór zwierząt, a schrony były wykonane z dużych kości i skór. 

Robienie specjalnych narzędzi, pożarów, odzieży i schronień wymagało wyższej inteligencji. 

Wyprowadzenie się z Afryki oznaczało przejście na strategię historii życia typu K. Oznaczało to wyższe IQ, większe 

mózgi, wolniejszy wzrost i niższe poziomy hormonów. Oznaczało to również niższy poziom seksualności, agresji i 

impulsywnego zachowania. Potrzebna była większa stabilność rodziny, zaawansowane planowanie, samokontrola, 

przestrzeganie zasad i długowieczność. 

Wniosek 

Zapisy skamielin, archeologia i badania genetycznego DNA żywej rasy ludzkiej wspierają wgląd Karola 

Darwina, że           ewoluowaliśmy w Afryce. Ludzie rozprzestrzenili się następnie na Bliski Wschód, Europę, Azję, 

Australię, a następnie na Ameryki. Gdy ludzie opuścili Afrykę, ich ciała, mózgi i zachowanie uległy zmianie. Aby 

poradzić sobie z chłodniejszymi zimami i ograniczonymi zapasami żywności w Europie i Azji Północno-Orientalneej, 

rasy ludzi rasy orientalnej i białej odeszły od strategii r w kierunku strategii K. Oznaczało to więcej rodzicielstwa i 

organizacji społecznej, co wymagało większego rozmiaru mózgu i wyższego IQ.  

Dodatkowe odczyty 

Cavalli-Sforza, LL, Menozzi, P., i Pia zza, A. (1994). Historia i geografia genów ludzkich. Princeton, NJ: Princeton 

University Press. 

  
Stringer, C. i McKie, R. (1996). Wyjście z Afryki. Londyn: Cape.  
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Climate differences also influenced mental abilities. In Africa, food and warmth were available 
all year round. To survive the cold winters, the populations migrating northwards had to become more 
inventive. They had to find new sources of food and methods for storing it. They needed to make clothing 
and shelters to protect against the elements. Without them the people would have died. Both parents had 
to provide more care to help their young survive in the harsher climates. 

Whites and Orientals in Eurasia had to find food and keep warm in the colder climates. In the 
tropics, plant foods were plentiful all year round. In Europe and Asia they were seasonal and could not be 
found during many winter and spring months. 

To survive the long winters, the ancestors of today's Whites and Orientals made complex tools 
and weapons to fish and hunt animals. They made spearheads that could kill big game from a greater 
distance and knives for cutting and skinning. Fires, clothes and shelters were made for warmth. Bone 
needles were used to sew animal skins together and shelters were made from large bones and skins. 

Making special tools, fires, clothing and shelters called for higher intelligence. Moving “Out of 
Africa” meant moving into a K-type life-history strategy. That meant higher IQ, larger brains, slower 
growth, and lower hormone levels. It also meant lower levels of sexuality, aggression, and impulsive 
behavior. More family stability, advanced planning, self-control, rule-following, and longevity were 
needed. 
 

Conclusion 
 

Fossil records, archaeology, and genetic DNA studies of the living races support Charles 
Darwin’s insight that we evolved in Africa. Humans then spread to the Middle East, Europe, Asia, 
Australia, and then to the Americas.  As humans left Africa, their bodies, brains and behavior changed. To 
deal with the colder winters and scarcer food supply of Europe and Northeast Asia, the Oriental and 
White races moved away from an r-strategy toward the K-strategy. This meant more parenting and social 
organization, which required a larger brain size and a higher IQ. 
 
Additional Readings 
 
Cavalli-Sforza, L. L., Menozzi, P., & Piazza, A. (1994). The History and Geography of Human Genes. 

Princeton, NJ: Princeton University Press. 
 
Stringer, C. & McKie, R. (1996). African Exodus. London: Cape. 
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8 - Pytania i odpowiedzi 
 

W ostatnim rozdziale wymieniono 

najważniejsze pytania, jakie mi zadano na 

temat mojej teorii r-K i odpowiedzi na nie. 

Daje on również odnośniki do wcześniejszych 

rozdziałów, które omawiają każdy temat 

bardziej szczegółowo, moje myśli zamknięcia 

na Race, Evolution i zachowania , a na historii 

skróconego wydania. 

 
Być może pytasz: „Dlaczego informacje o rasie w tej książce są tak różne od tego, co widziałem w 

czasopismach, tekstach na studiach i w telewizji?” Odpowiedź jest taka, że           około 70 lat temu nauki społeczne 

zrobiły zły obrót. Porzucili darwinizm i odmówili spojrzenia na biologiczne podstawy ludzkich zachowań - ewolucję i 

genetykę. Podzielili się także na osobne dziedziny akademickie i stracili las na drzewa. 
W tej książce staram się ponownie zjednoczyć nauki społeczne i biologiczne w kwestii rasy . Dowody, 

których użyłem, pochodzą z najlepszych czasopism naukowych, a nie z niejasnych źródeł. Na początku lat 80. 

zacząłem studiować i publikować artykuły naukowe na temat rasy . Od tego czasu otrzymałem wiele pytań 

dotyczących mojej pracy. Prawdopodobnie sam pomyślałeś o niektórych z tych pytań 
W ostatnim rozdziale wymieniono najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie. Pogrupowałem pytania 

według głównych tematów. Każdy temat ma wskaźnik do rozdziału (rozdziałów) w tym skróconym wydaniu, które 

szczegółowo omawiają ten temat. 

Czy Race to przydatna koncepcja? (Rozdział 1) 

P: Piszesz tak, jakby rasa była prawidłową koncepcją biologiczną. Czy nie powtarzacie tylko stereotypów 

Europejczyków z XVIII i XIX wieku? 
Odp .: To prawda, istnieje 200-letnia historia „europejskich” badań nad rasą . Ale podobne opisy zostały 

napisane przez pisarzy arabskich i tureckich prawie 1000 lat wcześniej, a niektóre z nich można nawet przypisać 

starożytnym Grekom. Dzisiaj nowe metody analizy DNA genetycznego są zgodne z oryginalnymi klasyfikacjami 

dokonanymi przez pierwszych europejskich naukowców na podstawie ich obserwacji. 
P: Ale czy rasa nie jest „tak głęboka jak skóra?”? Czy większość naukowców nie zgadza się teraz z tym, że 

rasa jest konstrukcją społeczną, a nie biologiczną rzeczywistością? 
Odp .: Dowody biologiczne wskazują, że rasa nie jest konstruktem społecznym. Koronerowie w 

laboratoriach kryminalnych mogą zidentyfikować rasę na podstawie szkieletu, a nawet tylko czaszki. Mogą również 

identyfikować rasę na podstawie krwi, włosów lub nasienia. Zaprzeczanie istnieniu rasy jest nienaukowe i nierealne 

. Rasa to znacznie więcej niż „tylko głęboka skóra”. 
P: Twoje trzy główne kategorie rasowe pokrywają się i nie można przypisać każdej osoby do rasy . Czy twój 

trójstronny schemat klasyfikacji rasowej nie jest w jakiś sposób wymyślony? 
Odp .: Tak, do pewnego stopnia wszystkie rasy ludzkie mieszają się ze sobą. Dotyczy to każdego systemu 

klasyfikacji biologicznej. Jednak większość ludzi można jednoznacznie utożsamiać z jedną rasą . Zarówno w życiu 

codziennym, jak i w biologii ewolucyjnej „czarny” to każdy, którego większość przodków urodziła się w Afryce 

subsaharyjskiej.  
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8 
Questions and Answers 

 
This final chapter lists the most important 
questions I have been asked about my r-K 

theory and my answers to them. It also 
gives pointers to the earlier chapter(s) 

that discuss each topic in greater 
detail, my closing thoughts on Race, 

Evolution, and Behavior, and on 
the story of the abridged edition. 

 
You may be asking, “Why is the information about race in this book so different from what I 

have seen in magazines, college texts, and on TV?” The answer is that about 70 years ago the social 
sciences took a wrong turn. They left Darwinism and refused to look at the biological basis of human 
behavior -- evolution and genetics. They also divided into separate academic fields and lost the forest for 
the trees. 

In this book I try to re-unite the social and biological sciences on the issue of race. The evidence I 
have used comes from the best scientific journals, not from obscure sources. I began to study and publish 
scientific articles on race in the early 1980s. Since then I have received many questions about my work. 
Probably you've thought of some of these questions yourself. 

This final chapter lists the questions I have been asked most often and my answers to them. I've 
grouped the questions by major topic. Each topic has a pointer to the chapter(s) in this abridged edition 
that discuss the topic in detail. 
 

Is Race a Useful Concept? (Chapter 1) 
 
Q: You write as if race is a valid biological concept. Aren't you only repeating the stereotypes of 18th and 
19th century Europeans? 
 
A: True, there is a 200-year history of “European” research on race. But similar descriptions were made 
by Arab and Turkish writers nearly 1,000 years earlier and some can even be traced back to the ancient 
Greeks. Today, new methods of genetic DNA analysis agree with the original classifications made by 
early European scientists based on their observations. 
 
Q: But isn’t race “just skin deep”? Don't most scientists now agree that race is a social construct, not a 
biological reality? 
 
A: Biological evidence shows that race is not a social construct. Coroners in crime labs can identify race 
from a skeleton or even just the skull. They can identify race from blood, hair, or semen as well. To deny 
the existence of race is unscientific and unrealistic. Race is much more than “just skin deep.” 
 
Q: Your three major racial categories overlap and it isn’t possible to assign each person to a race. So isn't 
your three-way racial classification scheme somewhat made-up? 
 
A: Yes, to a certain extent all the races blend into each other. That is true in any biological classification 
system. However, most people can be clearly identified with one race or another. In both everyday life 
and evolutionary biology, a “Black” is anyone most of whose ancestors were born in sub-Saharan Africa. 
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„Biały” to każdy, kogo większość przodków urodziła się w Europie. „Orientalny” to każdy, kogo większość 

przodków urodziła się w Azji Orientalneej. Współczesne badania DNA dają prawie takie same wyniki. 
P: Czy teoria „Out of Africa” nie oznacza, że           „wszyscy jesteśmy Afrykanami pod skórą”? 
Odp .: Tak i nie. Teoria głosi, że Homo sapiens po raz pierwszy pojawił się w Afryce około 200 000 lat temu. 

Następnie niektóre grupy migrowały na północ około 110 000 lat temu do Europy i Azji. Dalszy podział nastąpił 

między „rodowymi Białymi Ludami ” a „przodkami Orientu” około 40 000 lat temu. To prawda, że           wszyscy 

ludzie są braćmi (i siostrami). Ale wszyscy wiemy, że bracia i siostry mogą nadal bardzo się od siebie różnić. 
P: Wszyscy Biale nie są tacy sami. Wszyscy Czarni nie są tacy sami. Nie wszyscy też są orientalni. Czy w 

rasie człowieka nie ma większej różnorodności niż między nimi? 
Odp .: Każda z trzech ras człowieka ma wiele odmian . Pełny zakres zmienności zostanie znaleziony w 

jednej z głównych grup rasowych. Mimo to średnie grupowe są ważne. Każda grupa rasowa ma rozkład krzywej 

dzwonowej z niektórymi ludźmi z górnej półki i niektórymi z dolnego końca, a większością osób pośrodku. 
Grupy o wysokiej średniej będą miały o wiele więcej osób z wyższej półki i nie tak wiele osób z dolnej półki. 

6-punktowa różnica IQ między Orientalnemi a Białymi oraz 15-punktowa różnica IQ między Białymi i Czarnymi 

oznacza, że           wyższy procent Orientałów i mniejszy odsetek Czarnych trafia do najwyższych kategorii IQ. Te 

wartości procentowe mają realne implikacje w szkole i pracy. 
To samo dotyczy przestępstwa. Większość ludzi z każdej rasy jest pracowita i przestrzega prawa. Nie ma 

„przestępczej rasy ”. Jednak różnica w średniej przestępczości oznacza, że           znacznie wyższy odsetek 

Czarnych może popaść w przestępstwo. Średnie iloraz inteligencji 85 przestępców jest prawie identyczny z średnim 

ilorazem inteligencji 85 czarnych, więc IQ jest związany z przestępczością. Chociaż Czarni stanowią tylko około 

12% populacji USA, każdego roku popełniają około połowy wszystkich przestępstw. 
P: Dlaczego tak bardzo opierasz swój argument na różnicach między trzema głównymi rasami ludzkimi ? 

Czy nie ignorujecie podziałów i podgrup w obrębie trzech ras ludzkich ? 
Odp .: Oczywiście istnieją trzy poddziały w obrębie trzech głównych ras ludzkich . Grupę Orientalneą można 

podzielić na Azjatów z północnego wschodu (takich jak Chińczycy, Japończycy i Koreańczycy) oraz Azjatów z 

południowo-Orientalnech (np. Filipińczycy i Malezyjczycy). Grupy czarno-białe można również podzielić w ten sam 

sposób. Niemniej jednak mój uproszczony podział trójstronny służy celowi. W nauce koncepcja jest przydatna, jeśli 

grupuje fakty, aby można było z nich wyciągnąć ogólne prawa i wnioski. Trójstronna klasyfikacja jest naukowo 

uzasadniona, ponieważ pokazuje spójny wzór dla wielu różnych cech, z orientalnymi na jednym końcu, czarnymi na 

drugim i białymi ludźmi pomiędzy nimi. 

Czy Race Różnice rzeczywistym? (Rozdziały od 2 do 5) 

P: Czy nie wybrałeś właśnie badań, które pasują do twojego trójstronnego rasyu i zignorowałeś te, które 

tego nie robią? 
Odp .: Gdyby to była prawda, gdzie są badania, które zignorowałem? Nie zignorowałem żadnych ważnych 

badań. Za każdym razem, gdy stosuje się średnie z kilku badań, pojawia się ten sam trójstronny wzór różnic 

rasowych . 
P: Czy niektóre badania, z których korzystasz, szczególnie te dotyczące rasy i wielkości mózgu, nie są 

bardzo stare? Czy nie wykazano, że są to raczej rasistowskie uprzedzenia niż uczciwe doniesienia o faktach 

naukowych? 
Odp .: Nie. Nawet najnowsze badania, wykorzystujące najnowszą technologię (taką jak rezonans magnetyczny do 

pomiaru wielkości mózgu), dają takie same wyniki jak starsze badania. Te najnowocześniejsze badania wielkości 

mózgu zostały przejrzane w rozdziale 4. Są to badania o wiele bardziej precyzyjne niż starsze, ale dają prawie 

dokładnie takie same wyniki. Tylko „polityczna poprawność” spowodowała, że           wczesne ustalenia „zniknęły” z 

naukowego ekranu radaru. Jeśli jest jakieś uprzedzenie, to ze strony tych, którzy zdecydują się wprowadzić w błąd 

zarówno starsze badania, jak i ostatnie badania nad rasą i rozmiarem mózgu, aby uzasadnić agendę społeczną, 

którą chcą promować. 
P: Czy naprawdę nie generujesz różnic rasowych , uśredniając wyniki wielu badań? Czy nie byłoby lepiej 

spojrzeć na najlepsze badania? 
Odp .: Użycie średniej ze wszystkich danych jest lepsze niż użycie pojedynczego pomiaru lub badania. Gdy 

weźmiesz średnią, błędy znikną i pojawią się prawdziwe różnice. Setki badań opublikowanych w najlepszych 

czasopismach pokazują trójstronny wzór różnic rasowych . 
P: Czy nie jest możliwe uzyskanie wzoru różnic rasowych w rozmiarze mózgu (lub iloraz inteligencji lub 

jakiejkolwiek cechy) po prostu za pomocą badań, które potwierdzają punkt, który próbujesz zrobić? 
Odp .: Właśnie dlatego lepiej uśrednić wszystkie dane. Średnie wartości wykorzystywane są w przypadku 

wielu zawodów sportowych, w tym niektórych wydarzeń olimpijskich, sondaży opinii publicznej na temat 
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A “White” is anyone most of whose ancestors were born in Europe. And an  “Oriental” is anyone most of 
whose ancestors were born in East Asia. Modern DNA studies give pretty much the same results. 
 
Q: Doesn’t the Out of Africa theory imply that we are “all Africans under the skin”? 
 
A: Yes and no. The theory is that Homo sapiens first appeared in Africa about 200,000 years ago. Then 
some groups migrated north about 110,000 years ago into Europe and Asia. A further split took place 
between the “ancestral Whites” and the “ancestral Orientals” about 40,000 years ago. True all humans are 
brothers (and sisters). But we all know that brothers and sisters can still be very different from one 
another. 
 
Q: All Whites aren't the same. All Blacks aren't alike. Neither are all Orientals. Isn’t there more variation 
within races than between them? 
 
A: There is a lot of variation within each of the three races. The full range of variation will be found 
within any of the major racial groups. Still, group averages are important. Each racial group has a bell 
curve distribution with some people at the high end and some at the low end, and most people in the 
middle. 

Groups with a high average will have many more people at the high end and not so many people 
at the low end. The 6-point IQ difference between Orientals and Whites and the 15-point IQ difference 
between Whites and Blacks means that a higher percentage of Orientals and a lower percentage of Blacks 
end up in the highest IQ categories. Those percentages have real implications in school and at work. 

The same is true for crime. Most people of any race are hard-working and law abiding. There is 
no “criminal race.” However, the difference in average crime rate means that a much higher percentage of 
Blacks can fall into a life of crime. The 85 average IQ of criminals is almost identical with the 85 average 
IQ of Blacks, so IQ is related to crime. Although Blacks make up only about 12% of the U.S. population, 
each year they commit about half of all crimes. 
 
Q: Why do you base so much of your argument on the differences between the three major races? Are 
you not ignoring divisions and sub-groups within the three races? 
 
A: Of course there are subdivisions within the three major races. The Oriental group can be subdivided 
into Northeast Asians (such as the Chinese, Japanese, and Koreans) and the Southeast Asians (such as the 
Filipinos and Malays). Black and White groups can also be subdivided in the same way. Nevertheless, my 
simplified three-way division serves a purpose. In science, a concept is useful if it groups facts so that 
general laws and conclusions can be drawn from them. The three-way classification is scientifically 
justified because it shows a consistent pattern for many different traits, with Orientals at one end, Blacks 
at the other, and Whites in between. 
 

Are the Race Differences Real? (Chapters 2 through 5) 
 
Q: Haven’t you just chosen the studies that fit with your three-way race pattern and ignored all the ones 
that do not? 
 
A: If that were true, where are the studies I have ignored? I have not ignored any important studies. 
Whenever averages are used from several studies, the same three-way pattern of race differences appears. 
 
Q: Aren’t some of the studies you use, especially those on race and brain size, very old? Haven't they 
been shown to be examples of racist bias rather than honest reports of scientific facts? 
 
A: No. Even the most recent studies, using the latest technology (such as Magnetic Resonance Imaging to 
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zbliżających się wyborów lub wyników giełdy ze średnią Dow Jones. To samo dotyczy badań rasy , wielkości 

mózgu, ilorazu inteligencji i przestępczości. 

Czy związek między rasą a przestępczością jest ważny? (Rozdział 
2) 

P: Twój trójstronny wzór różnic rasowych w przestępczości opiera się na oficjalnych doniesieniach o 

aresztowaniach i wyrokach skazujących. Ale czy badania samoopisowe nie wykazują różnic rasowych w 

przestępczości? 
Odp .: Raporty własne pokazują mniejszą różnicę rasową niż oficjalne akta aresztowania i skazania. Jednak 

raporty własne są ważne tylko jako miara mniej brutalnej przestępczości. Często zawierają drobne przedmioty, takie 

jak „Czy kiedykolwiek walczyłeś?” lub „Martwisz się o dług?” W przeciwieństwie do oficjalnych doniesień o 

przestępstwach, często nie podają żadnych faktów na temat częstotliwości zachowań przestępczych. W 

sprawozdaniach własnych nie rozróżnia się przestępców zawodowych i pierwszych przestępców. 
P: Ale czy statystyki aresztowań i wyroków skazujących z amerykańskich departamentów policji i FBI nie 

odzwierciedlają amerykańskiej historii rasizmu? 
Odp .: Roczniki INTERPOL pokazują ten sam trójstronny wzór różnic rasowych w przestępczości. Kraje 

afrykańskie i karaibskie mają dwukrotnie więcej przestępstw z użyciem przemocy na osobę niż kraje europejskie i 

trzy razy więcej niż kraje Azji i Pacyfiku, takie jak Japonia i Chiny. 
P: Czy Czarni Amerykanie nie są tak naprawdę ofiarami przestępstwa, a nie przyczyną? 
Odp .: Wielu Czarnych rzeczywiście jest ofiarami przestępstwa. I jest wielu białych i Orientalnech 

przestępców. Niemniej przestępcy są nieproporcjonalnie Czarni. Statystyki Departamentu Sprawiedliwości USA 

podają, że Czarni mają 60 razy większe szanse na atak Białych niż Biały atak Czarni  . W przypadku 20% 

brutalnych przestępstw o           charakterze międzyrasowym 15% dotyczy czarnych przestępców i białych ofiar; 2% 

dotyczy białych przestępców i czarnych ofiar.  
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measure brain size), give the same results as the older studies. These state-of-the-art studies of brain size 
are reviewed in Chapter 4. They are much more precise studies than the older ones, but produce almost 
exactly the same results. Only “political correctness” caused the early findings to “vanish” from the 
scientific radar screen. If there is any bias, it is on the part of those who choose to misrepresent both the 
older studies and the recent research on race and brain size to justify a social agenda they want to 
promote. 
 
Q: Aren't you really producing the race differences by averaging the results of many studies? Wouldn’t it 
be better just to look at the very best studies? 
 
A: Using an average of all the data is better than using any single measurement or study. When you take 
an average, the errors fade and real differences appear. Hundreds of studies published in the best journals 
show the three-way pattern of race differences. 
 
Q: Isn't it possible to get a pattern of race differences in brain size (or IQ or any trait) simply by using the 
studies that support the point you are trying to make? 
 
A: That's exactly why it is better to average all the data. Averages are used for many sports competitions 
including some Olympic events, public opinion polls about upcoming elections, or the stock market 
performance with the Dow Jones Average. The same is true when studying race, brain size, IQ, and 
crime. 
 

Is the Relationship Between Race and Crime Valid? (Chapter 2) 
 
Q: Your three-way pattern in race differences in crime is based on official reports of arrests and 
convictions. But don’t self-report studies show that there are no race differences in crime? 
 
A: Self-reports show a smaller race difference than the official arrest and conviction records. However, 
self-reports are only valid as a measure of less violent crime. They often include minor items like “Have 
you ever been in a fight?” or “Would you worry about being in debt?” Unlike official crime reports, they 
often give no facts about the frequency of criminal behavior. Self-reports do not distinguish between 
career criminals and first offenders. 
 
Q: But don't the arrest and conviction statistics from U.S. police departments and the FBI reflect 
America's history of racism? 
 
A: INTERPOL Yearbooks show the same three-way pattern of race differences in crime. African and 
Caribbean countries have twice as many violent crimes per person as do European countries and three 
times as many as do the Asian Pacific Rim countries like Japan and China. 
 
Q: Aren't Black Americans really the victims of crime, not the cause? 
 
A: Many Blacks are indeed victims of crime. And there are many White and Oriental criminals. 
Nevertheless, the criminals are disproportionately Black. U. S. Department of Justice statistics report that 
Blacks are 60 times more likely to attack Whites than Whites are to attack Blacks. For the 20% of violent 
crimes that are interracial, 15% involve Black offenders and White victims; 2% involve White offenders 
and Black victims. 
 
 

 
 



45 

Czy związek między rasą a reprodukcją jest ważny? (Rozdział 3) 

P: Czy dowody dotyczące wielkości rasy i penisa nie pochodzą z XIX-wiecznych historii rasistowskich 

Europejczyków w kolonialnej Afryce? 
Odp .: Najwcześniejsze odkrycia pochodzą od arabskich odkrywców w Afryce i jedno badanie chirurga 

francuskiego, opublikowane pierwotnie w 1898 r. Więcej aktualnych informacji pochodzi od Światowej Organizacji 

Zdrowia. Ich badania pokazują ten sam wzór rasyu trójstronnego, jak wszystkie inne badania. 
P: Czy materiał na temat rasy i seksu nie jest rodzajem pornografii? Czy rasa nie jest wystarczająco 

kontrowersyjna bez pokazania seksu i AIDS na zdjęciu? 
Odp .: Jedno z badań Światowej Organizacji Zdrowia, o którym wspominałem w poprzedniej odpowiedzi, 

badało rozmiar penisa, aby zapewnić prezerwatywy odpowiedniej wielkości, aby spowolnić rozprzestrzenianie się 

AIDS. Ustalenie, które grupy są najbardziej narażone na choroby przenoszone drogą płciową, może spowolnić ich 

rozprzestrzenianie się i uratować życie. 

Czy dowody genetyczne są wadliwe? (Rozdział 5) 

P: Jak możesz mówić o genetycznych podstawach inteligencji, przestępczości lub seksualności? Nikt nigdy 

nie znalazł genu odpowiedzialnego za którykolwiek z nich. Rozmiar i struktura mózgu mogą być genetyczne, ale 

wciąż nie wiemy dokładnie, które geny są ważne dla IQ lub jak działają. 
Odp .: Nowe badania dostarczają odpowiedzi. Codziennie gazeta lub telewizja informuje, że ktoś właśnie 

odkrył gen alkoholizmu, inteligencji, impulsywności, agresji, długowieczności lub innych ludzkich zachowań. Kiedy 

Human Genome Project zakończy mapowanie wszystkich naszych genów, dowiemy się jeszcze więcej o 

genetycznych podstawach zachowania. 
P: Czy to nie jest determinizm genetyczny? 
Odp .: Nigdy nie twierdziłem, że różnice rasowe są w 100% genetyczne. Oczywiście czynniki środowiskowe 

są ważne. Argument naukowy jest naprawdę między „dziedzicami” a „egalitarystami”. Dziedzicznicy, podobnie jak 

ja, sądzą, że najlepsze wytłumaczenie, dlaczego rasa człowieka różni się, dotyczy zarówno genów, jak i 

środowiska. Egalitaryści twierdzą, że rasa ludzka różni się ze 100% przyczyn kulturowych, a niektórzy z nich tak 

mocno ją odczuwają, że próbują przerwać nawet dyskusję lub badania nad genetyką rasy . 
P: Używasz bliźniaczych badań, aby pokazać, ile jest spowodowanych przez geny, a ile przez środowisko. 

Czy to naprawdę nie liczy się interakcja między nimi dwoma? 
Odp .: Oczywiście, każda cecha jest wynikiem interakcji dziedziczności i środowiska. Ale jeśli interakcja jest 

tak ważna, dlaczego identyczni bliźniacy wychowani w różnych domach stają się tacy do siebie podobni? Jest tak, 

ponieważ dziedziczność odgrywa dużą rolę w rozwoju. Im jesteśmy starsi, tym bardziej nasze geny, a nie 

środowisko z dzieciństwa, przejmują kontrolę. 
P: Nawet jeśli dziedziczność jest ważna dla poszczególnych osób, czy to naprawdę mówi nam coś o 

różnicach rasowych ? 
Odp .: Dowody w rozdziale 5 pokazują, że geny w znacznym stopniu przyczyniają się do różnic rasowych . 

Dowody pochodzą z badań nad adopcją rasową. Orientalne, mieszane rasy (czarno-białe) i czarne dzieci 

adoptowane do białych domów klasy średniej, dorastają, by przypominać swoich prawdziwych biologicznych 

rodziców, a nie białe rodziny, które je wychowały. Niemowlęta mieszanej rasy (czarno-białe) dorastają, aby uzyskać 

IQ między IQ dzieci czystej rasy czarnej i czystej bieli. Orientalne dzieci wychowane w białych domach uzyskują IQ 

wyższe niż białe dzieci, nawet jeśli były niedożywione w niemowlęctwie.  
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Is the Relationship Between Race and Reproduction Valid? (Chapter 3) 
 
Q: Doesn't the evidence on race and penis size come from 19th Century stories by racist Europeans in 
colonial Africa? 
 
A: The earliest findings come from the Arabic explorers in Africa and one study by a French army 
surgeon originally published in 1898. More up-to-date information comes from the World Health 
Organization. Their studies show the same three-way race pattern as do all the other studies. 
 
Q: Isn't the material on race and sex a kind of pornography? Isn't race controversial enough without 
bringing sex and AIDS into the picture? 
 
A: One World Health Organization study I mentioned in the previous answer examined penis size in 
order to provide the right size condoms to slow the spread of AIDS. Finding out which groups are most at 
risk for sexually transmitted diseases can help slow their spread and save lives. 
 

Is the Genetic Evidence Flawed? (Chapter 5) 
 
Q: How can you talk about a genetic basis for intelligence, criminality, or sexuality? No one has ever 
found a gene responsible for any of these. Brain size and structure may be genetic, but we still do not 
know exactly which genes are important for IQ or how they work. 
 
A: New research is providing the answer. Every day the newspaper or TV reports that someone has just 
found a gene for alcoholism, intelligence, impulsivity, aggression, longevity, or other human behavior. 
When the Human Genome Project has finished mapping all our genes, we will know even more about the 
genetic basis of behavior. 
 
Q: Isn’t this Genetic Determinism? 
 
A: I never claimed that race differences are 100% genetic. Obviously, environmental factors are 
important. The scientific argument is really between “hereditarians” and “egalitarians.” Hereditarians, like 
myself, think the best explanation of why the races differ involves both genes and environment. 
Egalitarians claim the races differ for 100% cultural reasons and some of them feel so strongly about it 
that they try to stop even discussion or research on the genetics of race. 
 
Q: You use twin studies to show how much is caused by genes and how much is caused by environment. 
Isn't it really the interaction of the two that matters? 
 
A: Of course, every trait is the result of the interaction of heredity and environment. But if interaction is 
so important, why do identical twins who are brought up in different homes grow to be so much alike? It 
is because heredity plays a big role in development. The older we get, the more our genes, rather than our 
childhood environments, take control. 
 
Q: Even if heredity is important for individuals, does that really tell us anything about race differences? 
 
A: The evidence in Chapter 5 shows that genes do contribute a lot to race differences. Evidence comes 
from trans-racial adoption studies. Oriental, Mixed-Race  (Black-White), and Black children adopted into 
middle-class White homes grow to resemble their true biological parents, not the White families who 
raised them. Mixed-Race (Black-White) infants grow up to have IQs between the IQs of pure Black and 
pure White children. Oriental children raised in White homes obtain IQs higher than White children, even 
if they were malnourished in infancy. 
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P: Ale czy większość ekspertów nie uważa, że           przyczyną różnic rasowych w ilorazie inteligencji są 

czynniki środowiskowe, a nie genetyczne? 
Odp .: Badanie przeprowadzone przez Marka Snydermana i Stanleya Rothmana w Amerykańskim 

Psychologu z 1987 roku wykazało, że większość (52%) naukowców stwierdziła, że           różnica między czarno-

białym IQ była częściowo genetyczna. Tylko 17% stwierdziło, że było to całkowicie kulturalne. Niedawno specjalna 

grupa zadaniowa Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego zgodziła się, że istnieje trójstronny wzór różnic 

rasowych pod względem wielkości mózgu i ilorazu inteligencji. Być może z powodu politycznej poprawności grupa 

zadaniowa podniosła ręce na temat przyczyn i postanowiła zachować bezpieczeństwo, mówiąc „nikt nie wie, 

dlaczego” (patrz wydania Amerykańskiego Psychologa z 1996 i 1997 r .). 

Czy teoria r-K jest poprawna? (Rozdział 6) 

P: Używasz teorii życia r-K do wyjaśnienia różnic rasowych . Twierdzisz, że Czarni mają mniej K niż Biale, 

którzy mają mniej K niż Orientalni. Nie przekręciłeś teorii r-K, aby dopasować się do własnych pomysłów na temat 

różnic rasowych ?  
Odp .: Wcale nie. Kluczem do zrozumienia doboru K jest przewidywalność środowiska. Obszary tropikalne, 

takie jak Afryka, są mniej przewidywalne z powodu pasożytów i nagłych susz. Dlatego wybierają strategię r, a nie 

strategię K. 
P: Czy teoria r-K nie ma zastosowania tylko do różnic między różnymi gatunkami, a nie do rasy człowieka w 

obrębie tego samego gatunku?  
Odp .: Dotyczy to obu. Ludzie są bardzo K w porównaniu do innych gatunków. Jednak niektórzy ludzie są 

bardziej K niż inni. Na przykład mężczyźni o wysokim doborze K. inwestują czas i energię w swoje dzieci, a nie w 

emocje seksualne. Są raczej „tatusiami” niż „chłopcami”. r-K teoria raz pierwszy została użyta w celu wyjaśnienia 

różnic w obrębie gatunku. Zastosowałem to do różnic rasowych u ludzi.  

Czy wyjaśnienia środowiskowe nie są wystarczające? (Rozdział 5) 

P: Czy różnice w historii życia, o których mówisz, nie byłyby najlepszą odpowiedzią na warunki kulturowe ? 

Skoro Czarni żyją w złych warunkach, czy strategia r nie ma sensu? Jak możesz zainwestować, jeśli nie masz nic 

do zainwestowania? 
Odp .: To może być, ale fakty mówią „nie”. Dobrze sytuowane czarne kobiety z wyższym wykształceniem 

mają więcej kontaktów seksualnych we wcześniejszym wieku i cierpią na większą śmiertelność niemowląt niż 

biedniejsze białe kobiety, które nie poszły na studia. To pasuje do teorii różnic rasowych r-K , ale nie do 

środowiskowej teorii r-K . Orientalni, którzy mają gorsze środowisko niż Biale , mają mniej stosunków seksualnych, 

zaczynają w późniejszym wieku i mają niższą śmiertelność niemowląt. Ponownie, to pasuje do teorii różnic 

rasowych r-K , ale nie do środowiskowej teorii r-K .  

Czy nauka o rasie jest niemoralna? (Rozdział 1) 

P: Dlaczego nie przeczytałem tych informacji na temat różnic rasowych w gazetach lub nie widziałem ich w 

telewizji? Czy studiowanie różnic rasowych nie jest niemoralne? 
Odp .: W latach pięćdziesiątych ruchy wyzwoleńcze w Trzecim Świecie i Ruch Praw Obywatelskich w USA 

przekonały wielu ludzi, w tym dziennikarzy i polityków, że błędem jest patrzeć na różnice rasowe . Wydaje się, że 

cel równych praw wymaga nie tylko politycznej, ale i biologicznej identyczności. Wiele osób chciało wierzyć, że 

różnice rasowe wcale nie były genetyczne, a niektórzy byli skłonni to zniekształcić 
nauki społeczne poprzez oddzielenie ich od nauk biologicznych. Ta książka próbuje ponownie połączyć 

wszystkie nauki o zachowaniu. 
P: Czy coś dobrego może pochodzić z teorii różnic rasowych , nawet jeśli jest to prawda? Czy teorie o 

różnicach rasowych nie były przyczyną rasizmu, ludobójstwa i Holokaustu? 
Odp .: Naziści i inni wykorzystali rzekomą wyższość rasową, aby uzasadnić wojnę i ludobójstwo. Ale prawie 

każda idea - nacjonalizm, religia, egalitaryzm, a nawet samoobrona - była wykorzystywana jako wymówka dla 

wojny, ucisku lub ludobójstwa. Nauka jest jednak obiektywna. Nie może nam wyznaczyć naszych celów, ale może 

nam powiedzieć, jak łatwo lub trudno będzie osiągnąć nasze cele. Wiedza o różnicach rasowych może pomóc nam 

zapewnić każdemu dziecku najlepszą możliwą edukację i lepiej zrozumieć niektóre z naszych chronicznych 

problemów społecznych. 
P: Czy nie lepiej byłoby zignorować rasę i potraktować każdą osobę indywidualnie? 
Odp .: Traktowanie innych tak, jak chcielibyśmy być traktowani, jest jedną z naszych najwyższych zasad 

etycznych. Tak mówi prawda. Faktem jest, że na każdego z nas mają wpływ nasze geny i nasze środowisko. 
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Q: But don’t most experts believe that the cause of race differences in IQ is environmental, not genetic? 
 
A: A survey done by Mark Snyderman and Stanley Rothman in the 1987 American Psychologist found 
that a majority (52%) of scientists said the Black-White IQ difference was partly genetic. Only 17% said 
it was entirely cultural. More recently, a special task force of the American Psychological Association 
agreed that there was a three-way pattern of race differences in brain size and IQ. Perhaps because of 
political correctness, the Task Force threw up its hands about the causes and decided to play it safe by 
saying “no one knows why” (see the 1996 and 1997 issues of the American Psychologist.). 
 

Is r-K Theory Correct? (Chapter 6) 
 
Q: You use r-K Life History Theory to explain race differences. You claim that Blacks are less K than 
Whites who are less K than Orientals. Haven't you twisted r-K theory to fit your own ideas about race 
differences? 
 
A: Not at all. The key for understanding K-selection is the predictability of the environment. Tropical 
areas like Africa are less predictable because of parasites and sudden droughts. Therefore they select for 
an r-strategy rather than a K-strategy. 
 
Q: Doesn't the r-K theory apply only to differences between different species, not to races within the 
same species? 
 
A: It applies to both. Humans are very K compared to other species. Still, some people are more K than 
others. Highly K-selected men, for example, invest time and energy in their children rather than the 
pursuit of sexual thrills. They are “dads” rather than “cads.” The r-K theory was first used to explain 
differences within species. I have applied it to race differences within humans. 
 

Aren’t Environmental Explanations Sufficient? (Chapter 5) 
 
Q: Couldn't the life-history differences you talk about just be the best response to cultural conditions? 
Since Blacks live in poor environments doesn't the r-strategy make sense? How can you invest if you 
have nothing to invest? 
 
A: That could be, but the facts say no. Well-to-do college-educated Black women have more sexual 
intercourse at an earlier age and suffer greater infant mortality than do poorer White women who haven't 
gone to college. That fits with the r-K theory of race differences, but not with an environmental r-K 
theory. Orientals who have a poorer environment than Whites, have less sexual intercourse, start at a later 
age, and have lower infant mortality. Again, that fits with the r-K theory of race differences, but not with 
an environmental r-K theory. 
 

Is Race Science Immoral? (Chapter 1) 
 
Q: Why haven’t I read this information on race differences in newspapers or seen it on TV? Isn't studying 
race differences immoral? 
 
A: In the 1950s the liberation movements in the Third World and the Civil Rights Movement in the U.S. 
convinced many people, including journalists and politicians, that it was wrong to look at race 
differences. The goal of equal rights seemed to require not just political, but biological sameness. Many 
people wanted to believe that race differences were not at all genetic, and some were willing to distort the 
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Traktowanie ludzi jako jednostek nie oznacza, że           powinniśmy ignorować lub kłamać na temat różnic 

rasowych . Naukowcy mają szczególny obowiązek zbadania faktów i przekazania prawdy. 
P: Dlaczego Charles Darwin Research Institute opublikował tę skróconą wersję Y2K? Co się stało z 

pierwotnym wydawcą? 
Odp .: Wydawcy transakcji wydrukowali 100 000 kopii na swoich prawach autorskich. Wysłali 35 000 

naukowców z całego świata - członków American Anthropological Association, American Psychological Association, 

American Sociological Association i American Society for Criminology. Następnie Progresywni Socjologowie, 

samozwańcza radykalna grupa w ramach Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego, wraz z innymi grupami 

„antyrasistowskimi”, zagrozili Transakcji utratą stoiska na corocznych spotkaniach, przestrzenią reklamową w 

czasopismach i dostępem do list mailingowych jeśli nadal będą wysyłać skrócone wydanie. Transakcja uległa tej 

presji, wycofała się z publikacji skróconego wydania, a nawet przeprosiła. Twierdzili, że prawa autorskie do 

transakcji nigdy nie powinny pojawić się w książce i że „wszystko było błędem”. 
Wydarzenia te niestety potwierdzają to, co napisałem w pierwszym skróconym wydaniu - że niektóre grupy 

wokalne w środowisku akademickim i mediach zabraniają otwartej dyskusji na temat rasy . Obawiają się 

jakiejkolwiek otwartej dyskusji na temat badań rasowych , z których wszystkie pojawiły się w recenzowanych 

czasopismach naukowych. Prawda jednak zawsze wygrywa na dłuższą metę. 

Zamykanie myśli 

Informacje w tej książce pokazują, że rasa człowieka różni się w istotny sposób. Różnią się one przeciętnie 

rozmiarem mózgu, inteligencją, zachowaniami seksualnymi, płodnością, osobowością, dojrzałością, długością życia, 

przestępczością i stabilnością rodziny. Orientalni padają na jednym końcu trójdrożnego wzoru różnic, Czarni na 

drugim końcu, a Biali zwykle wpadają pomiędzy. Tylko teoria, która patrzy zarówno na geny, jak i środowisko w 

kategoriach teorii ewolucji Darwina, może wyjaśnić, dlaczego rasy ludzkie różnią się tak konsekwentnie na całym 

świecie i z biegiem czasu. 
Zarówno nauka, jak i sprawiedliwość wzywa nas do szukania i mówienia prawdy, a nie do kłamstwa i 

szerzenia błędów. Podczas gdy badania w tej książce pojawiły się po raz pierwszy w recenzowanych czasopismach 

akademickich, wielu w mediach, rządzie, a niestety nawet na uniwersytetach i kolegiach, umiejętnie unikało 

wszystkich takich dowodów. Mamy nadzieję, że ta skrócona edycja pomoże ustanowić rekord i sprawić, że 

najnowsze odkrycia naukowe dotyczące rasy , ewolucji i zachowania będą dostępne dla wszystkich. 
Jeśli chcemy zrozumieć ludzkie zachowanie, nauki społeczne muszą wrócić do nauk biologicznych. Ta 

książka jest krokiem w tym kierunku. Patrząc zarówno na geny, jak i środowisko, możemy zrozumieć ludzkie 

problemy. Dzięki tej wiedzy społeczeństwo może próbować je rozwiązać. Pierwszym krokiem jest, abyśmy wszyscy 

byli tak szczerzy, jak to tylko możliwe, jeśli chodzi o rasę , ewolucję i zachowanie. 

Dodatkowe odczyty 

Levin, M. (1997). Dlaczego rasy ma znaczenie? Nowy Jork: Praeger. 
Rushton, JP (2000) . Rasa , ewolucja i zachowanie ( wydanie 3 d ). New Brunswick, NJ: Transakcja. 

  



 

 

47 

social sciences by separating them from the biological sciences. This book tries to put all the behavioral 
sciences back together again. 
 
Q: Can any good come from your theory of race differences, even if it is true? Weren't theories about race 
differences the reason for racism, genocide and the Holocaust? 
 
A: The Nazis and others used their supposed racial superiority to justify war and genocide. But just about 
every idea -- nationalism, religion, egalitarianism, even self-defence -- has been used as an excuse for 
war, oppression or genocide. Science, however, is objective. It can’t give us our goals, but it can tell us 
how easy or difficult it will be to reach our goals. Knowing more about race differences may help us to 
give every child the best possible education and help us to understand some of our chronic social 
problems better. 
 
Q: Wouldn't we be better off to ignore race and just treat each person as an individual? 
 
A: Treating others as we would like to be treated is one of our highest ethical rules. So is telling the truth. 
The fact is that each of us is influenced by our genes and our environment. Treating people as individuals 
does not mean we should ignore or lie about race differences. Scientists have a special duty to examine 
the facts and report the truth. 
 
Q: Why did the Charles Darwin Research Institute publish this Y2K version of the abridged edition? 
What happened to the original publisher? 
 
A: Transaction Publishers printed 100,000 copies under their copyright. They sent 35,000 to scholars 
around the world — members of the American Anthropological Association, the American Psychological 
Association, the American Sociological Association, and the American Society for Criminology. Then the 
Progressive Sociologists, a self-proclaimed radical group within the American Sociological Association, 
along with some other “anti-racist” groups, threatened Transaction with loss of a booth at its annual 
meetings, advertising space in journals, and access to mailing lists if they continued to send out the 
abridged edition. Transaction caved in to this pressure, withdrew from publishing the abridged edition, 
and even apologized. They claimed that the Transaction copyright should never have appeared on the 
book and that it had "all been a mistake." 

These events sadly confirm what I wrote in the first abridged edition -- that some vocal groups in 
academia and the media forbid an open discussion of race. They fear any open discussion of race 
research, all of which has appeared in peer-reviewed scientific journals. Truth, however, always wins out 
in the long run. 
 

Closing Thoughts 
 

The information in this book shows that the races differ in important ways. They differ, on 
average, in brain size, intelligence, sexual behavior, fertility, personality, maturation, life span, crime and 
in family stability. Orientals fall at one end of the three-way pattern of differences, Blacks fall at the other 
end, and Whites usually fall in between. Only a theory that looks at both genes and environment in terms 
of Darwin's theory of evolution can explain why the races differ so consistently throughout the world and 
over the course of time. 

Both science and justice call for us to seek and tell the truth, not to tell lies and spread error. 
While the research in this book first appeared in peer-reviewed academic journals, many in the media, the 
government, and unfortunately even in the universities and colleges, skillfully avoid all such evidence. 
Hopefully this abridged edition will help set the record straight and make the latest scientific findings on 
race, evolution, and behavior open to all. 
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If we want to understand human behavior, the social sciences must get back together with the 
biological sciences. This book is a step in that direction. When we look at both genes and environment we 
may be able to understand human problems. With that knowledge, society can then go about trying to 
solve them. The first step is for all of us to be as honest as we can be about race, evolution, and behavior. 
 
Additional Readings 
 
Levin, M. (1997). Why Race Matters. New York: Praeger. 
 
Rushton, J. P. (2000). Race, Evolution, and Behavior (3rd ed.). New Brunswick, NJ: Transaction.  
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Zamawianie stawek hurtowych dla 
2nd Special Abridged Edition of 
Rasa, ewolucja i zachowanie 
Jeśli lubiłeś czytać ten 110-stronicowy skrócony portfel, który podsumowuje ważne badania społeczne i 

behawioralne dotyczące ras i różnic rasowych , możesz zamówić dodatkowe egzemplarze. Stawki hurtowe są 

dostępne na seminaria, warsztaty lub do dystrybucji wśród postaci medialnych (zwłaszcza publicystów, którzy piszą 

o kwestiach rasowych ), profesorów, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych tym ważnym tematem. 
Pojedyncza kopia 5,95 USD 
Stawki hurtowe 
10 kopii 25,00 $ 100 kopii 100,00 $ 
25 kopii 50,00 $ 500 kopii 300,00 $ 
50 kopii 75,00 $ 1000 kopii 400,00 $ 
Wszystkie ceny zawierają koszty wysyłki i obsługi. 
CHARLES DARWIN RESEARCH INSTITUTE PO Box 611305, Port Huron, MI 48061-1305 Proszę o 

przesłanie mi kopii skróconej kieszonkowej edycji Race, Evolution i Behavior . Załączone jest moje 
czek lub przekaz pieniężny za $ .               
Nazwa               
Adres               
Kod pocztowy miasta               
Kraj (jeśli nie USA) .               
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Bulk Rate Ordering for 
2nd Special Abridged Edition of 
Race, Evolution, and Behavior 
If you enjoyed reading this 110-page special abridged 
pocketbook, which summarizes important social and 
behavioral science research on race and race differences, 
you can order additional copies. Bulk rates are available 
for seminars, workshops, or for distribution to media 
figures (especially columnists who write about race 
issues), professors, teachers, and anyone interested in this 
vital subject. 
Single copy $5.95 
Bulk Rates 
10 copies $25.00 100 copies $100.00 
25 copies $50.00 500 copies $300.00 
50 copies $75.00 1000 copies $400.00 
All prices include postage & handling. 
---------------------------------------------------------------------- 
CHARLES DARWIN RESEARCH INSTITUTE 
P.O. Box 611305, Port Huron, MI 48061-1305 
Please send me copies of the abridged pocketbook 
edition of Race, Evolution, and Behavior. Enclosed is my 
check or money order for $_______ . 
Name_______________________________________ 
Address_____________________________________ 
City/State/Zip________________________________ 
Country (if not USA)_______________________. 
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Trzecia nieokreślona edycja 
Rasa, ewolucja i zachowanie 
To nowe, 400-stronicowe wydanie (Y2000) zawiera ponad 1000 odniesień do literatury naukowej, 

glosariusza, kompletnych indeksów nazwisk i tematów oraz 65 wykresów, map, tabel i rycin. Jest to niezbędna 

książka dla profesjonalistów i studentów antropologii, psychologii, socjologii i relacji rasowych . Twarda unabridged 

Race, Evolution, and Behavior ($ 24) jest szczególnie odpowiedni do oddawania do publicznych bibliotek, szkół i 

uniwersytetów. Miękka wydanie unabridged ($ 14) zapewnia bardziej ekonomiczną drogę do celu jako tekst 

kolegium lub absolwent szkoły.  
CHARLES DARWIN RESEARCH INSTITUTE PO Box 611305, Port Huron, MI 48061-1305 Proszę o 

przesłanie mi kopii twardej (24 USD) nieokreślonej edycji gry Race, Evolution i Behavior . 
Lub kopie nieokreślonej edycji miękkiej okładki (14 USD). W załączeniu znajduje się mój czek lub przekaz 

pieniężny na przesyłkę $ 4,50 $ i obsługę pierwszego egzemplarza; 1,00 USD więcej za każdą dodatkową 

książkę.               
Nazwa               
Adres               
Kod pocztowy miasta               
Kraj               
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Third Unabridged Edition of 
Race, Evolution, and Behavior 
This 400-page new (Y2000) edition contains over 1,000 
references to the scholarly literature, a glossary, complete 
name and subject indexes, and 65 charts, maps, tables, and 
figures. It is an essential reference book for professionals 
and students of anthropology, psychology, sociology, and 
race relations. The hardcover unabridged Race, 
Evolution, and Behavior ($24) is especially appropriate for 
donation to public libraries, colleges and universities. The 
softcover unabridged edition ($14) provides a more 
economical way to order as a college or graduate school 
text. 
----------------------------------------------------------------- 
CHARLES DARWIN RESEARCH INSTITUTE 
P.O. Box 611305, Port Huron, MI 48061-1305 
Please send me copies of the hardcover ($24) 
unabridged edition of Race, Evolution, and Behavior. 
Or,____copies of the softcover ($14) unabridged edition. 
Enclosed is my check or money order for $ Add $4.50 
postage and handling for 1st copy; $1.00 more for each 
additional book. 
Name___________________________________ 
Address__________________________________ 
City/State/Zip_____________________________ 
Country__________________________________. 



1 Jak obsługiwać tekst w dwóch językach w Adobe               
               
Aby czytać teksty w dwóch językach, potrzebujesz odpowiedniego oprogramowania. Korzystam z PDF Plus 

Nuance, który kosztuje, i Adobe Digital Editions, które są bezpłatne. 

  

Pozwól, że przeprowadzę Cię przez proces Adobe dla tego dokumentu. Prawdopodobnie gra tak jak na 

poniższym ekranie Adobe. 

  

  

  

Kliknij dwukrotnie gadżet w prawym górnym rogu - zaznaczony na czerwono na powyższym zrzucie ekranu 

- aby uzyskać więcej parametrów. Na dole u dołu wybierz nieparzysty spready z menu, które wygląda następująco: 

  

 
  

  

Powinieneś dostać się na strony, które wyglądają tak: 



 How to Handle the Dual Language PDF 1 
To read dual-language texts, you need to have appropriate software. I use Nuance's PDF plus, which 
costs money, and Adobe's Digital Editions, which is free. 
 
Let me walk you through the Adobe process for this document.  It probably isplay like the following 
display Adobe.  
 

 
 
Double-click on the gadget clear to the upper right – circled in red in the screenshot above – to get 
more parameters. Down at the bottom choose Odd Spreads from a menu that looks like this: 
 

 
 
You should get to facing pages that look like this: 
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od tego momentu, za każdym razem, gdy naciśniesz stronę w dół, powinieneś przejść o dwie strony dalej, 

więc zawsze patrzysz na przetłumaczony język po lewej i angielski po prawej. 

  

Oto jak wydrukować wersję papierową. 

  

Pobierz ten plik do pliku PDF za pomocą tej ikony.   

  

  

Plik trafia do folderu pobierania. Kliknij dwukrotnie plik. Adobe otworzy się dla ciebie. Wybierz ikonę 

drukowania. 

  

Otrzymasz następujące menu. 



 How to Handle the Dual Language PDF 2 

 
 
from this point, every time you press page down should advance it two pages, so you're always 
looking at the translated language on the left and the English on the right. 
 
Here is how to print hard copy. 
 
Download this file to a PDF, using this icon.   

 
 
The file goes to your downloads folder.  Double-click on the file. Adobe will open up for you.  Select 
the print icon. 

 
You will get the following menu. 
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Możesz usunąć kilka ostatnich stron, korzystając z tych instrukcji. Następnie prawdopodobnie chcesz 

wszystkie strony, czerwona kropka powyżej. Jeśli nie, wybierz zakres stron poniżej. Następnie wybierz Dodatkowe 

parametry, jak zaznaczono kolorem pomarańczowym powyżej. Powiedz, że chcesz wydrukować dwie strony wyżej, 

zaznaczone na czerwono poniżej: 

  

Powiedz to dobrze i powinieneś już iść. Oczywiście, jak wszyscy wiemy, Microsoft zmienia rzeczy bez 

uprzedzenia i wszyscy możemy pracować z różnymi wersjami oprogramowania. Powodzenia! 



 How to Handle the Dual Language PDF 3 

 
You may want to delete the last few pages, with these instructions   After that you probably want all 
pages, the red dot above. If not, choose the page range below.  Next, choose Additional Parameters, 
as circled in orange above. Tell it that you want to print the pages two up, as circled in red below: 

 
Tell it okay, and you should be good to go.  Of course, as we all know Microsoft changes things 
without notice, and we all may be working with different versions of software. Best of luck! 
 


