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Od Redakcji

Problem determinizmu i indeterminizmu, który współcześnie, niewątpliwe pod
znacznym wpływem Jacques’a Monoda, chętniej sytuujemy w polu semantycznym przy-
padku i konieczności, jest problemem doskonale znanym ludzkiej refleksji już od staro-
żytności. Nie odkrył go ani Monod, ani pragmatysta i filozof Richard Rorty, nie odkryła
go ponowoczesność, chociaż to w niej przygodność zwłaszcza zyskała wagę kategorii filo-
i historiozoficznej, z której pomocą najchętniej interpretuje się dostępny poznaniu świat
człowieka. Poznanie to, rozszerzone – z jednej strony – o prawa dziedziczności genetycz-
nej i memetycznej (często postrzegane w kategoriach konieczności),  z drugiej zaś – o
reguły społeczeństwa liberalnego, w którym wolność i autonomia  jednostki roszczą sobie
pretensje do bycia prawem jedynym,  wydaje się pozostawać współcześnie w stanie per-
manentnego epistemologicznego wrzenia. Spektakularnym obwieszczeniom „końca czło-
wieka”, „końca historii”, „końca nauki”, „końca wielkich narracji”, przynajmniej na po-
ziomie języka wykazującym wyraźną tendencję do finalistycznego ujmowania ludzkich
dziejów, towarzyszą niedeterministyczne, relatywistyczne wizje twórczego podmiotu,
wolnych wyborów i „przedsięwzięcia uczynienia życia lepszym”.1

Jednak zdarzenia czysto przypadkowe oraz zdarzenia wynikające z toczących się
gdzieś „obok” czy „pod spodem” koniecznych procesów, na które nie mamy wpływu, nie
są tylko właściwością ludzkiego życia. W różnych skalach czasu dotyczą właściwie całego
Wszechświata, zatem także ewolucji. Współczesna nauka o ewolucji uznaje zaś, że nie-
zbywalną zasadą życia jest zachowawczość mechanizmu molekularnego, utrwalającego i
replikującego mutacje, czyli zdarzenia przypadkowe. Są one – jak twierdzi Monod – jedy-
nym możliwym źródłem modyfikacji tekstu genetycznego, stanowiącego z kolei jedyną skład-
nicę struktur dziedzicznych organizmu.2 Dziedziczenie genetyczne przebiega determini-
stycznie, mutacje są efektem przypadku….Konieczność zatem, czy jednak przypadek?
Chociaż mądrzejsi o dwa i pół tysiąca lat od Demokryta, nadal stoimy przed nierozstrzy-
gniętym dylematem: indeterminizm czy zdeterminowanie?

Autorzy tego tomu, oczywiście,  nie odpowiadają jednoznacznie na to pytanie.
Z tekstu na tekst rozwijają je tylko, uwypuklając każdorazowo różne aspekty uwikłań
świata w przypadkowe/konieczne procesy ewolucyjne, bo jak uczą nas wielcy filozofowie
(zarówno człowieka, jak przyrody) – warto stawiać pytania, nawet te najtrywnialniejsze.

   1 R. Rorty: Relatywizm: odnajdywanie i tworzenie, w: Habermas, Rorty, Kołakowski: stan filozofii współczesnej. Przekład i
oprac. J. Niżnik, Warszawa 1996, s.61.
   2 J. Monod: Przypadek i konieczność. Esej o filozofii biologii współczesnej. Przekład J. Bukowski, Warszawa 1979, s. 74.





WOJCIECH BORKOWSKI

PRZYPADEK I KONIECZNOŚĆ,
CZYLI O POWTARZALNOŚCI MAKROEWOLUCJI
W NATURZE, INFORMATYCE I KULTURZE

Helen, młoda mieszkanka Londynu, jak co dzień nieco spóźniona, wbiega do swo-
jego miejsca pracy – agencji public relations, jednak w ciągu następnych kilku minut oka-
zuje się, że był to ostatni raz – została zwolniona… Postanawia wrócić do domu, w którym
mieszka ze swoim chłopakiem, początkującym pisarzem Garrym. Gdy zbiega po scho-
dach na peron metra, na „kursie kolizyjnym” trafia się rozbrykany brzdąc i od tego mo-
mentu jej życie zaczyna biec dwoma równoległymi torami. W jednym rodzic odciąga dziec-
ko spod nóg pędzącej Helen i dziewczyna w ostatniej chwili zdąża wsiąść do metra, nie-
przepisowo rozsuwając drzwi wagonu. W wersji alternatywnej Helen zderza się z dziec-
kiem i wpada na peron ułamek sekundy po tym, gdy skład już ruszył.

Tak zaczyna się film Petera Howita Sliding Doors1, który podobnie jak Przypadek
Krzysztofa Kieślowskiego2 i wiele innych utworów filmowych i literackich wykorzystuje
pomysł „alternatywnych rzeczywistości” czy „równoległych światów”, powstających na
skutek przypadków lub różnie podjętych przez bohaterów decyzji.

W filmie Howita obserwujemy na zmianę dwie historie Helen, dzięki czemu do-
brze widać, które zdarzenia są wobec siebie równoległe. W jednej „ścieżce” Helen, któ-
ra zdążyła na metro, zastaje w domu swojego chłopaka in flagranti z byłą narzeczoną,
porzuca go, znajduje nową pracę i związuje się uczuciowo z Jamesem, którego poznała
w tym samym „krytycznym” pociągu metra. W drugiej „ścieżce”, próbując dotrzeć do
domu taksówką, ulega niegroźnemu wypadkowi i gdy wreszcie dociera, konkurentki w
mieszkaniu już nie zastaje. Garremu udaje się zatrzeć ślady i w dalszym ciągu oszuki-
wać Helen, która podejmuje pracę poniżej swoich kwalifikacji, żeby „ukochany mógł
dalej pisać swoją powieść”.

W jednej i drugiej „ścieżce czasu” Helen zachodzi w ciążę, prawdopodobnie w tym
samym momencie, choć z różnymi partnerami. Na skutek nieuniknionego rozdrażnienia,
związanego z początkiem ciąży i niepewną sytuacją, w obu przypadkach dochodzi do kon-
fliktu z ojcem dziecka... Co prawda zarzuty Helen w stosunku do Jamesa okazują się w
końcu nieporozumieniem, jednak podczas pojednania, odbywającego się na londyńskiej
ulicy, Helen wpada pod samochód, trafia do szpitala i wkrótce umiera, ku rozpaczy czu-
wającego przy niej Jamesa. Z kolei konflikt z Garrym ujawnia jego podwójną grę, a przy

   1 Peter Howit, 1998. W wersji polskiej tytuł brzmiał Przypadkowa dziewczyna.
   2 Krzysztof Kieślowski, 1981 (premiera 1987). Tytuł angielski: Blind Chance. I w tym wypadku decydujące znaczenia
miał pociąg.
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wynikłej szarpaninie Helen spada ze schodów i także trafia do szpitala. Traci dziecko i jej
życie „wisi na włosku”, ale udaje jej się przeżyć, a Garry zostaje definitywnie odprawio-
ny. Na koniec następuje rzecz wyglądająca na mało prawdopodobną i wydająca się być
raczej ukłonem reżysera w stronę publiczności niż pasującą do scenariusza pointą –
Helen wychodząc ze szpitala poznaje w windzie sympatycznego nieznajomego… Któ-
rym jest James!

Oczywiście, Peter Howit jako twórca tej „rzeczywistości” mógł dać dowolne za-
kończenie, nas w tej historii interesuje jednak co innego. Dwie równoległe „nogawki
czasu” zostały w niej wygenerowane niezależnym od woli bohaterki zdarzeniem. To, co
dzieje się dalej jest już jednak konsekwencją jej różnych decyzji, a także niepodlegają-
cych kontroli świadomości, ale jak najbardziej wewnętrznych, procesów psychicznych i
biologicznych. W obu nogawkach czasu Helen „ulega pokusie” współżycia seksualnego
właśnie w momencie płodności, co możemy przypisać na równi jej ukształtowanej przez
ewolucję kobiecej biologii, jak i indywidualnym cechom charakteru, który jej nad tym
biologicznym imperatywem nie daje panowania. Podobnie niebezpieczne wypadki, ja-
kim ulega, w pewnym stopniu wynikają z jej charakteru, choć w obu jest też element
przypadkowości…

Z N A C Z Ą C E  P R Z Y P A D K I  S S A C Z E G O  R O D U
Jednorazowe zdarzenia przypadkowe oraz zdarzenia wynikające z toczących się

gdzieś „obok” czy „pod spodem” procesów, na które nie mamy wpływu, nie są tylko
przekleństwem ludzkiego życia. W różnych skalach czasu dotyczą właściwie całego
Wszechświata, zatem także ewolucji. Przyjrzyjmy się teraz przykładowi, który bardziej
zgodny jest z klasyką rozważań biologów nad przypadkiem i koniecznością.

Na początku okresu triasowego i zarazem ery mezozoicznej świat istot żywych z
trudem podnosił się po spektakularnej katastrofie, która zakończyła paleozoik. Dwie
grupy zaawansowanych ewolucyjnie kręgowców lądowych – Synapsida3, czyli tzw. „gady
ssakokształtne” i należące do Diapsida archozaury, czyli tzw. „gady naczelne”, miały
właściwie równy start w wyścigu o panowanie nad planetą i faktycznie równo go zaczę-
ły, ale jak się miało okazać, na nierównocennych torach. Gady ssakokształtne już wcze-
śniej osiągnęły względną stałocieplność, ewoluując na półkuli południowej „u stóp” lą-
dolodu. Była to stałocieplność typowo endotermiczna – nastawiona raczej na produk-
cję ciepła niż na efektywne chłodzenie. A że dotychczasowe warunki życia nie wymusiły
na nich zbyt oszczędnej gospodarki wodnej, mechanizmy chłodzenia wiązały się ze
znaczną utratą wody4. Archozaury przeciwnie, ewoluując w klimacie kontynentalnym i
znacznie bliżej równika, musiały przede wszystkim opanować oszczędną gospodarkę
wodną i efektywne rozpraszanie ciepła. W warunkach tropikalnych, przy odpowiednio
dużej masie ciała, oznaczało to praktycznie i tak stałocieplność.

Postępujące w triasie zmiany klimatu związane z ruchami kontynentów okazały się
łaskawsze dla archozaurów, a szczególnie dla jednej z ich grup – dinozaurów. Gdy wielki
południowy kontynent przesunął się w stronę równika, dinozaury zajęły miejsce jego do-
tychczasowych posiadaczy i rozpoczęła się Jura, okres ich niepodzielnego panowania.
Gady ssakokształtne wymarły, ale nie bezpotomnie. „Ssacza stałocieplność” została ura-
towana dzięki przejściu do nocnego trybu życia i miniaturyzacji. Drobne zwierzęta mają

   3 W dalszej części tekstu pojawi się więcej nazw łacińskich – dla uniknięcia dwuznaczności i aby umożliwić czytelnikowi
ewentualne poszerzenie wiedzy w Internecie i literaturze specjalistycznej.
   4 Przez pocenie się. Odziedziczyliśmy ten mechanizm po naszych odległych przodkach – permskich synapsidach.
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stosunek masy ciała do powierzchni sprzyjający rozpraszaniu ciepła5, a noc, nawet w tro-
pikach, jest nieco zimniejsza i wilgotniejsza od dnia.

Co prawda dalsze wędrówki kontynentów zaostrzyły klimat na początku okresu
kredowego, ale istniały już wtedy dinozaury całkowicie endotermiczne i przynajmniej w
młodości okryte izolującą warstwą piór. Zastąpiły one starsze grupy, a że mogły być mniej-
sze i bardziej aktywne, znacząco ograniczyły dostępne wtedy dla ssaków nisze. I być może
ssaki wymarłyby całkowicie, gdyby nie nieoczekiwani sprzymierzeńcy. W kredzie rozpo-
częła się ekspansja roślin okrytozalążkowych, których proces zapylania, wykorzystujący
owady, doprowadził do gwałtownego wzrostu zróżnicowania i liczebności tych ostatnich,
a to dało impuls do wzmożonej ewolucji ssaków, najbardziej znaczących wtedy specjali-
stów od jedzenia owadów.

Ssaki przetrwały, wytworzyły nowe ważne przystosowania. Wcześniej, podobnie
jak gady ssakokształtne i stekowce6, ssaki składały jaja. Ale dla małego aktywnego zwie-
rzęcia, które w ciągu doby musi zjeść przynajmniej tyle owadów ile samo waży7, taki
sposób rozmnażania jest poważnym problemem. Lepszym rozwiązaniem jest żyworod-
ność, którą ssaki zrealizowały na dwa różne sposoby. U torbaczy słabo rozwinięty no-
worodek dalej dorasta już w torbie odżywiając się mlekiem, u łożyskowców powstało
łożysko – specjalny organ dostarczający substancji odżywczych i tlenu do płodu, co po-
zwala mu na znacznie dłuższy rozwój w macicy.

„Nowe ssaki”, pod presją „nowych dinozaurów” i licznej ssaczej konkurencji,
usprawniły też swój układ motoryczny i nerwowy. W ten sposób torbacze i ssaki łożysko-
we w drugiej połowie kredy miały już wszystkie współczesne cechy. Tym niemniej jeszcze
przez kilkadziesiąt milionów lat żyły obok dinozaurów i bynajmniej ich nie wypierały8. Do
zmiany status quo potrzebna była dopiero pustosząca biosferę kosmiczna katastrofa.

Koniec mezozoiku wywołało uderzenie dziesięciokilometrowego asteroidu bądź
komety w pobliżu półwyspu Jukatan oraz spowodowane uderzeniem gwałtowne wylewy
magmy i uwolnienie gazów wulkanicznych po przeciwnej stronie globu9. Pozostałością
tych zdarzeń jest podmorski krater u wybrzeży Meksyku i tzw. Trapy Dekańskie w In-
diach. Dinozaury były być może zbyt wyspecjalizowane, albo po prostu zbyt duże i wyma-
gające pokarmowo. W każdym razie nie przeżyły. Wakat po nich objęli bezpośredni po-
tomkowie – ptaki, i oczywiście ssaki, które wkrótce osiągnęły nawet większą różnorod-
ność, a niekiedy i porównywalne rozmiary.

W ciągu 65 milionów lat następnej ery, kenozoicznej, dalsze ruchy kontynentów
konsekwentnie zmieniały klimat Ziemi na coraz bardziej niekorzystny, co ostatecznie
doprowadziło do pierwszego od ponad 600 mln lat dwubiegunowego zlodowacenia10, ale
też do pojawienia się istoty, która w takich trudnych i zmiennych warunkach radzi sobie
znakomicie, choć jako jedyna jest też zdolna na nie narzekać…

   5 Powierzchnia ciała jest w przybliżeniu proporcjonalna do kwadratu długości zwierzęcia, podczas gdy masa do sześcianu.
A produkcja ciepła jest proporcjonalna do masy. Stąd małe zwierzę ma więcej powierzchni chłodzącej w przeliczeniu na
kilogram masy ciała.
   6 W obecnej faunie reprezentowane przez jeden gatunek dziobaka i cztery gatunki kolczatek.
   7 Jak bardzo bliskie pierwszym kredowym łożyskowcom ryjówki – najmniejsze obecnie żyjące ssaki.
   8 Jak sądzili paleontolodzy jeszcze w latach siedemdziesiątych XX w.
   9 Być może podobnie jak pod koniec Paleozoiku – tyle, że wtedy asteroid o średnicy ok. 50 km uderzył w okolicach
Antarktydy, a wylewy magmy pojawiły się niemal dokładnie po przeciwnej stronie i utworzyły tzw. Trapy Syberyjskie.
   10 Żyjemy w tzw. interglacjale – trwającej zwykle kilka- kilkanaście tysięcy lat przerwie pomiędzy ekspansjami lodowca.
Właściwie, gdyby nie produkowane przez ludzi gazy cieplarniane, metan z pól ryżowych Chin i dwutlenek węgla rewolucji
przemysłowej, to kolejne zlodowacenie trwałoby już przynajmniej od 700 lat.
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K O N W E R G E N C J A  –  N A T U R A L N Y  E K S P E R Y M E N T  E W O L U C J I
Czy gdyby 65 milionów lat temu planetoida chybiła Ziemię, choćby „o włos”, to dziś

miasta i statki kosmiczne budowałyby dinozaury? Czy wyglądałyby tak, jak wymyślony przez
kanadyjskiego paleontologa Dane’a Russela dinozauroid? A gdyby ludzkość wymarła, czy
jakiś gatunek zająłby w końcu jej miejsce, i czy byłby jakoś do ludzi podobny? Czy wiedza
ewolucyjna pozwala sformułować wiążące odpowiedzi na tak postawione pytania?

Są to pytania dotyczące tak zwanej „makroewolucji”, czyli ewolucji istot żywych
odbywającej się na poziomach od gatunku wzwyż i w skali czasu liczonej najczęściej w
milionach lub dziesiątkach milionów lat. Większość wiedzy na ten temat dostarcza nam
paleontologia, która – jak każda nauka przyrodnicza – stara się porządkować zebrane
dane, formułując reguły pozwalające zrozumieć to, co badacz obserwuje.

 Inne nauki przyrodnicze bez problemu używają tych reguł do przewidywania i do
stawiania hipotez, które dają się weryfikować eksperymentalnie. Niestety eksperymento-
wanie z ewolucją jest, delikatnie mówiąc, trudne. Istnieją pewne czasochłonne i kosztow-
ne precedensy dotyczące bakterii, nicieni i owadów (muszek owocowych), jako organi-
zmów z bardzo krótkim cyklem życiowym (czasem generacji), ale trudno je nazwać eks-
perymentami „makroewolucyjnymi”. W tej dziedzinie paleobiolodzy zdani są na jedyny
dostępny badaniu przebieg historii życia na Ziemi i porównywanie organizmów powsta-
łych jako produkty naturalnych procesów. Reguły mogą być formułowane tylko dzięki
porównywaniu wielkiej liczby obserwacji, ustalaniu, co w nich jest regularne i odfiltrowy-
waniu przypadkowych zakłóceń11. Badacze makroewolucji mogą wnioskować zestawiając
ze sobą organizmy blisko spokrewnione, ale ewoluujące w zupełnie różnych środowiskach,
zwykle produkty tzw. „radiacji adaptatywnych”, a także organizmy bliżej nie spokrewnio-
ne, które na analogiczne wyzwania środowiskowe odpowiedziały niezależnie w podobny
sposób – co właśnie nazywamy „konwergencją”.

Rysunek 1: Hipotetyczny dinozauroid (po lewej) i jego ewentualny przodek stenychozaur (po prawej)12

   11 Podobnie jak w znacznie bardziej ścisłej, bo opartej na fizyce, kosmologii, gdzie też badaniu dostępny jest tylko jeden
jedyny przypadek historii Wszechświata. Oczywiste podobieństwo jest też z historią ludzkości, ale tu badania nie są prowa-
dzone w metodologii nauk przyrodniczych.
   12 Źródło: Dale A. Russell, R. Seguin: Reconstruction of the small Cretaceous teropod Stenonychosaurus inequalis and a
hypothetical dinosauroid. Syllogeus, 37(1982), s. 1-43.
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W niedawnych dziejach Ziemi była era jakby wymarzona do takich badań… To
właśnie trwający formalnie do dzisiaj kenozoik13. Gdy 65 mln lat temu ssaki rozpoczęły
swoje panowanie, klimat na Ziemi był łagodny i niezwykle wyrównany, ale masy lądowe
były rozproszone i izolowane w sposób nie mający precedensu od wczesnego paleozoiku.
Nie tylko Australia i Antarktyda, ale też obie Ameryki, Afryka i Indie stanowiły izolowa-
ne wyspy, a Europa wraz z Bliskim Wschodem i obszarem dzisiejszego Pakistanu były
całym archipelagiem14.

Następstwo po dinozaurach ssaki i ptaki przejmowały zatem tak naprawdę nie raz,
ale tyle razy, ile niezależnych lądów i niezależnych „eksperymentów faunistycznych” było
do zrealizowania. Na każdym z lądów inne grupy wczesnych ssaków zdołały się „zaokrę-
tować” – w Australii nie było w ogóle łożyskowców, a w Ameryce Południowej łożyskow-
ce były reprezentowane tylko przez szczerbaki i prakopytne. Na każdym z lądów były do
obsadzenia analogiczne „etaty” – nisze ekologiczne, a w miarę postępującego z czasem
zróżnicowania i zaostrzenia klimatu pojawiały się też analogiczne wyzwania, i nowe nisze
do zajęcia15.

Część z tych niezależnych ścieżek makroewolucji zakończyła się lub połączyła wraz
z kształtowaniem się współczesnego obrazu lądów. Indie zderzyły się z Azją, uformowała
się Europa i Bliski Wschód tworząc połączenie lądowe między Afryką a Azją, pojawiało
się i znikało połączenie Azji z Ameryką Północną… Jednak niezależna historia Ameryki
Południowej skończyła się zaledwie 3 mln lat temu (choć wiele powstałych tam ssaków
przetrwało znaczne dłużej), a izolację Madagaskaru, Australii, Nowej Zelandii, Nowej
Kaledonii i wielu innych wysp przerwał dopiero Homo sapiens.

Porównanie fauny łożyskowców i fauny australijskich torbaczy do dzisiaj dostarcza
szkolnych przykładów konwergencji: mysz łożyskowa – mysz workowata, kret łożysko-
wy – kret workowaty, mrówkojad i mrówkożer workowaty (Myrmecobius fasciatus) itd.
Przysłowiowe niemal jest podobieństwo wilka łożyskowego i wymarłego w Australii, a na
Tasmanii wytępionego już w XX w., „wilka workowatego”. Warte uwagi są też kangury,
które zewnętrznie wydają się unikalne, ale trawią pokarm za pomocą wielokomorowego
żołądka i zamieszkujących go symbiotycznych mikroorganizmów, tak jak odpowiadające
im ekologicznie parzystokopytne (antylopy czy bydło).

Historia kenozoiku obfituje jednak w znacznie bardziej spektakularne przykłady,
zarówno wśród drapieżników, jak i roślinożerców…

D R A P I E Ż N I K I
Gdy zniknęły dinozaury, ssaki były bardzo małymi zwierzętami, więc zajęcie niszy

„największego drapieżnika w okolicy” było dla nich dosyć trudne. Nic dziwnego, że uprze-
dziły je ptaki. Wielkie nieloty wyewoluowały niezależnie przynajmniej 2 razy i terroryzo-
wały ssaczy drobiazg przez dobre kilkadziesiąt milionów lat16.

W końcu jednak ssaki, konsekwentnie zwiększając rozmiary, doczekały się też wła-
snych wielkich drapieżników. W różnych miejscach rozczłonkowanego świata rozwinęły

   13 Choć biorąc pod uwagę pojawienie się ludzkości i wielki wpływ, jaki w tej chwili wywiera na biosferę – łącznie z trwają-
cym właśnie kolejnym „wielkim wymieraniem” – należałoby uznać, że żyjemy na początku nowej ery: ideo- albo psychozo-
iku.
   14 Zainteresowanych szczegółami pozostaje mi odesłać „do źródeł”. Dobre ilustracje znajdują się na stronie „Paleomap
Project”: http://www.scotese.com/
   15 Zachęcam do odwiedzenia strony http://www.abc.net.au/beasts/changing/ - to wiele wyjaśni.
   16 Gastornisy (Gastornithiformes) żyły w Eurazji i Ameryce Północnej aż do Eocenu, czyli wymarły ok. 33 mln lat temu.
Fororaki (Phorusrhacidae) w Ameryce Południowej zniknęły dopiero 2 mln lat temu!
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się bliżej niespokrewnione, ale podobne formy. W Ameryce północnej pojawiły się Car-
nivoramorpha17, które jednak dopiero kilkanaście milionów lat później dały początek praw-
dziwym drapieżnym z rzędu Carnivora18. W Afryce rozwinęły się pradrapieżne (Creodon-
ta19), a w Azji powstał rząd Mesonychia20. W dwu ostatnich grupach były formy mniej
(Mesonyx) lub więcej (Patriofelis) przypominające dzisiejsze kotowate, a także przypomi-
nające dzisiejsze wilki, hieny czy niedźwiedzie.

Gdy zanikła izolacja Afryki, Azji i Ameryki Północnej, wszystkie grupy „starych”
drapieżników rozprzestrzeniły się i konkurowały ze sobą, osiągając często znacznie więk-
sze rozmiary niż jakiekolwiek późniejsze drapieżniki. Rekordzistą był kreodont Megisto-
therium osiągający 1500 kg lub należący do Mesonychia Andrewsarchus mongoliensis (37-
32 mln lat temu) osiągający prawdopodobnie nawet do 2 ton wagi przy 6 metrach długo-
ści! Rozpowszechnieniem ustępowały jednak coraz bardziej przedstawicielom właściwe-
go rzędu drapieżnych, którego współczesne taksony zaczęły pojawiać się ok. 40 mln lat
temu21, i sukcesywnie przejmowały kolejne nisze22. Przykładowo, pierwsze miniaturowe
niedźwiedziowate pojawiły się ok. 38 mln lat temu w Ameryce Północnej (rodzaj Paric-
tis), podobnie jak pierwsze psowate (podrodzina Hesperocyoninae), ale w Azji i Europie
na dobre upowszechniły się dopiero kilkanaście milionów lat później. Natomiast pierw-
szy przedstawiciel rodziny kotowatych (Proailurus lemanensis) pojawił się właśnie w Eu-
ropie, ale dopiero 25 milionów lat temu, zaś ostatni rodzaj pradrapieżnych – Dissopsalis –
wymarł zaledwie ok. 8 mln lat temu.

Australia i Ameryka Południowa to osobna historia. Pod nieobecność łożyskow-
ców, zdolnych do podjęcia roli drapieżników, nisze te zostały zajęte (znowu przynajmniej

Rysunek 2: Patriofelis ferox – żyjący w środkowym Eocenie (ok. 45 mln lat temu) Ameryki Północnej przedstawiciel
pradrapieżnych (źródło: Wikipedia*)

   17 Pierwszy przedstawiciel już 63 mln lat temu – rodzaj Protictis.
   18 Czyli niemal wszystkie współczesne lądowe drapieżniki – łasice, łasze, hieny, koty, psy i niedźwiedzie, oraz blisko spo-
krewnione z tymi ostatnimi płetwonogie, czyli foki i uchatki.
   19 55 mln lat temu.
   20 Mezonychy? Brak ustalonej polskiej nazwy wynika z tego, że jeszcze niedawno włączano tę grupę do pradrapieżnych.
   21 Trudno ustalić, gdzie wyewoluował. Na podstawie badań DNA ustalono, że najbliższym krewnym drapieżnych są żyjące
w Afryce łuskowce – można to uznać za poszlakę w kierunku Afrykańskiego lub Południowo Europejskiego pochodzenia
rzędu, szczególnie, że ok. 40 mln lat temu „archipelag południowej Europy” zaczął już tworzyć w miarę ciągły pas lądu
łączący się z Azją i dosyć już bliski wybrzeżom Afryki. Inna hipoteza głosi, że rząd ten nie jest monofiletyczny, a różne grupy
pochodzą niezależnie od wcześniejszych Carnivoramorpha.
   22 Pytanie „dlaczego” nie jest trywialne i wykracza daleko poza ramy tego tekstu.
     * Nazwiska autorów ilustracji pobranych z Wikimedia Commons podane na końcu tekstu.
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dwa razy niezależnie) przez torbacze. W Ameryce Południowej był to rząd Sparassodon-
ta, obejmujący formy od rozmiaru łasicy po rozmiar niedźwiedzia – Borhyaena osiągała
1,5 m długości i 100 kg. W Australii, z niejasnych przyczyn, różne nisze drapieżników były
zajmowane przez przedstawicieli różnych rodzin, a nawet rzędów torbaczy. Wiele form,
szczególnie mniejszych należało do rzędu Dasyuromorphia jak wspomniany już wilk wor-
kowaty czy wciąż jeszcze dosyć powszechny diabeł tasmański (Sarcophilus laniarius), ale

większe, np. ogromny kanguroszczur Ekaltadeta czy przypominające wielkie koty
Wakaleo i Thylacoleo należały do generalnie raczej roślinożernego rzędu dwuprzo-

Rysunek 3: Szablozębne czaszki z różnych grup taksonomicznych. A, B, C – rodzina Nimravidae. D, E, F – koty z
rodziny Machairodontinae. G – Barbourofelidae, H– Apataelurus, przedstawiciel szablozębnych Credontia. I – Thyla-
cosmilidae, torbacz amerykański ze Sparassodonta. (Źródło: S.B. Emerson, L. Radinsky: Functional Analysis of Sa-
bertooth Cranial Morphology. Paleobiology, Vol. 6, No. 3, Summer 1980, s. 295-312.)
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dozębowców (Diprodontia)23, czyli były blisko spokrewnione ze swoimi głównymi
ofiarami24!

Drapieżne torbacze Ameryki wymarły, gdy po powstaniu Przesmyku Panam-
skiego z północy na ich tereny wdarły się Carnivora. Zniknięcie wielkich drapieżni-
ków Australii ok. 50 tys. lat temu jest bardziej zagadkowe. Podejrzanymi są na równi:
zmiana klimatu, psy dingo i ludzie…

Ukoronowaniem konwergentnej ewolucji kenozoicznych ssaków drapieżnych
jest wielokrotne pojawienie się tzw. „tygrysów szablozębnych”. Poczynając od eocenu
(55–33 mln lat temu) zaczęły pojawiać się coraz większe i cięższe ssaki roślinożerne,
ekologicznie porównywalne z dzisiejszymi nosorożcami czy hipopotamami, którym „stan-
dardowo wyposażeni” łowcy nie byli w stanie zagrozić. Specjalista od polowania na
takie zwierzęta musiał być albo bardzo wielki, albo wyposażony w narzędzie do szybkie-
go zabijania, kły (niekoniecznie w ścisłym sensie) o długości kilkunastu centymetrów
lub więcej, a najlepiej mieć obie te cechy.

Drapieżniki pokroju kota z szablastymi kłami wyewoluowały, zgodnie z „zamó-
wieniem”, niezależnie w kilku liniach ewolucyjnych i w różnym czasie. W eocenie były
więc szablozębne pradrapieżne – Machaeroides i Apataelurus, w miocenie w Ameryce
Południowej pojawił się szablozębny torbacz Thylacosmilus, a w rzędzie drapieżnych
(Carnivora) w różnych momentach i miejscach pojawiły się aż trzy takie grupy: nimra-
widy (Nimravidae) czyli tak zwane „fałszywe tygrysy szablozębne”25, o niejasnym po-
krewieństwie z kotowatymi, rodzina Barbourofelidae – takson siostrzany do kotowa-
tych, a w obrębie kotowatych liczne „prawdziwe tygrysy szablozębne” z podrodziny Ma-
chairodontinae (najszerzej znanym jest Smilodon) oraz co najmniej dwa rodzaje właści-
wych kotów z podrodziny Felinae o „przerośniętych kłach” –  Metailurus i Dinofelis.
Ten ostatni wymarł zaledwie ok. miliona lat temu.

Tylko w Australii nie odkryto jak dotąd ewidentnie szablozębnego „kota”, choć
rodzaj Thylacoleo był całkiem solidnie uzbrojony i osiągał do 130-160 kg. wagi. Być może
na lokalnych roślinożerców nie trzeba było więcej, a może inne cechy tego wysoko wyspe-
cjalizowanego rodzaju, np. bardzo silne mięśnie szczęk, kompensowały mu brak niepo-
ręcznych w gruncie rzeczy „szabli”.

Rysunek 4: Czaszka i rekonstrukcja australijskiego drapieżnego torbacza z rodzaju Thylacoleo (źródło: Wikipedia)

   23 S. Wroe: Kanguroszczury mordercy i inne torbacze. Świat Nauki, 07 1999, s. 48-54.
   24 Do rzędu tego należą roślinożerne kangury, wombaty, koala oraz liczne formy wymarłe. Nazwa łacińska pochodzi wła-
śnie od wymarłych nosorożcopodobnych diprodontów.
   25 „false saber-tooth cats”
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R O Ś L I N O Ż E R C Y
Tak jak ewolucja kenozoicznych ssaków drapieżnych była ściśle związana z „podażą”

potencjalnych ofiar, tak ewolucja roślinożerców pozostaje w ścisłym związku ze zmiana-
mi szaty roślinnej Ziemi, a te z kolei są ściśle związane ze zmianami klimatu.

Przez pierwsze 30 milionów lat kenozoiku, czyli przez paleocen i eocen, lasy sub-
tropikalne sięgały aż po koła podbiegunowe i tylko wokół biegunów było nieco roślinno-
ści sezonowej – lasów liściastych, a z czasem też tundra. Był to świat stworzony dla liścio-
żerców. Początkowo drobne, prymitywne i wszystkożerne prakopytne (Condylarthra)26

szybko się wyspecjalizowały w roślinożerności, dając początek różnym grupom, które po-
dążały już dalej tymi nowymi dla ssaków ścieżkami ewolucji.

Mogąc pobierać duże ilości łatwo dostępnego pokarmu, odpowiadały na presję
drapieżców nie tylko inwestując w płodność (jak np. dzisiejsze gryzonie), ale też alterna-
tywnie, przez zwiększanie rozmiarów. Pierwszą taką grupą były zamieszkujące Azję i Ame-
rykę Północną, słynące z małych mózgów Pantodonta. Początkowo były wielkości króli-
ka, a pod koniec istnienia w połowie eocenu dochodziły już do rozmiarów krowy, jednak
w tym czasie pojawili się już przedstawiciele bardziej wyspecjalizowanych grup...

W lesie duży roślinożerca nie może się dobrze ukryć, ani zbyt szybko uciekać. Opty-
malnym rozwiązaniem staje się „budowa czołgu” czyli zwierzę tak wielkie i ciężkie jak to

Rysunek 5: (A) Uintatherium z Dinocerata, (B) Embolotherium z Brontotheriidae, (C) Arsinoitherium z Embrithopo-
da, (D) współczesny nosorożec, jako przedstawiciel Rhinocerotidae (źródło: Wikipedia)

   26 Jest nieco zaskakujące, że były one obecne na wszystkich kontynentach poza Australią. Może to świadczyć albo o tym, że
wyodrębniły się z owadożernych jeszcze w połowie kredy, gdy były zachowane połączenia lądowe, albo o tym, że dzięki
swoim niewielkim rozmiarom mogły pokonywać oceany na dryfujących pniach, podobnie jak potem gryzonie, albo też o
tym, że są grupą sztuczną – wyodrębnioną na podstawie podobieństw morfologicznych, które wcale nie odzwierciedlają
pokrewieństwa!
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tylko możliwe, na silnych słupowatych nogach, żeby w razie potrzeby pokonać opór po-
mniejszej roślinności, uzbrojone w jakąś broń zaczepno-odporną i ze zminimalizowanym
ogonem, za który drapieżnik nie mógłby skutecznie chwytać27. Wstępem do takiej budo-
wy jest coś pokroju tapira (miały go już niektóre pantodonty), a końcowym etapem naj-
częściej coś na kształt nosorożca, ale też słoń czy bawół. Przy czym pouczające jest to, że
formy są tym większe, im rzadsze są lasy, w których żyją. Nawet dziś jeszcze widać to na
przykładzie tych nielicznych gatunków i podgatunków słoni, nosorożców, tapirów i hipo-
potamów28, które wciąż jeszcze istnieją.

Pierwsza taka grupa ssaków29, prawdopodobnie wywodząca się z pantodontów, po-
jawiła się w Azji już pod koniec paleocenu, ale dotrwała tylko do końca eocenu – to
Dinocerata, posiadające na wydłużonej głowie po kilka par rogów, charakterystycznie
wystające z górnej szczęki kły i, podobnie jak pantodonty, (zbyt) małe mózgi. Druga wiel-
ka grupa to spokrewnione z koniowatymi Brontotheriidae, które dzięki połączeniu lądo-
wemu dominowały przez cały eocen zarówno w Ameryce Północnej, jak i w Azji, a pod
koniec swojego istnienia także w Europie.

W izolowanej Afryce początkowo zapanowali różni wcześni przedstawiciele (pra)trą-
bowców. Jeszcze stosunkowo niewielcy, nie posiadający trąb, najwyżej długie „ryje”, ale
niekiedy uzbrojeni już w wydłużone i skierowane „na sztorc” siekacze30. Dopiero z koń-
cem eocenu i w oligocenie, kiedy na skutek ochłodzenia klimatu w północnej Afryce dżun-
gla została wyparta przez rzadsze lasy subtropikalne, pojawiły się większe formy, a wśród
nich Embrithopoda, szczególnie interesująca grupa zwierząt, do złudzenia przypominają-
cych nosorożce, ale z równolegle – a nie szeregowo – ustawionymi rogami. Nie przetrwały
jednak do końca oligocenu, być może nie wytrzymując konkurencji podobnych ekolo-
gicznie form, które w końcu (ok. 30 mln lat temu) rozprzestrzeniły się Azji. A może win-
ne były jedynie zmiany klimatu, bo pod koniec oligocenu, tuż przed zniknięciem, Embri-
thopoda zamieszkiwały poza Afryką nie tylko na terenie dzisiejszej Turcji i Rumunii, ale
nawet w Mongolii.

Rysunek 6: Rekonstrukcja przedstawicieli roślinożerców Ameryki Południowej: makrauchenii (po lewej) i Pyrothe-
rium (po prawej). Ten drugi być może przypominał należące do trąbowców mastodonty, choć długość trąby w tej
rekonstrukcji może być przesadzona. (źródło: Wikipedia)

   27 No, chyba że broń znajduje się właśnie na ogonie, jak u stegozaurów i ankylozaurów – dinozaurów pancernych, a ze
ssaków u glyptodontów.
   28 Choć trudno mówić tu o statystycznej próbie. Gatunków stosujących taki plan budowy jest już niewiele, gdyż okazały się
niestety słabo przystosowane do obrony przed drapieżnymi watahami… ludzi.
  29 Parędziesiąt milionów lat wcześniej powstały zbudowane wg analogicznego schematu dinozaury rogate (Ceratopsia)!
  30 „Prawdziwymi” trąbowcami z chwytnymi trąbami były powstałe znacznie później, bo w miocenie mastodonty. Najwcze-
śniejszym gatunkiem zaliczanym do tej grupy jest Eozygodon morotoensis z Kenii, żyjący ok. 17 mln. lat temu.
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Tymi konkurentami mogły być prawdziwe nosorożce – Rhinocerotidae, które
powstały w Ameryce Północnej już we wczesnym eocenie31, ale większego znaczenia
nabrały dopiero w późnym eocenie, w Eurazji. W tym czasie zaczęły pojawiać się pierw-
sze obszary półotwarte (przypominające lasy parkowe) i nawet bezleśne, a do gry weszły
przebojem trawy, wypierając miększą i łatwiej strawną roślinność. Przynajmniej nie-
które nosorożcowate przystosowały się do tego, zaś starsze grupy wielkich roślinożer-
ców nie zdołały…

Oligocen i następne epoki, należące już do rozpoczynającego się 23 mln lat temu
neogenu, charakteryzują się postępującą ekspansją ekosystemów trawiastych, znacznie
lepiej niż lasy radzących sobie z coraz ostrzejszym klimatem. Choć tereny te były nieprzy-
jazne dla typowo leśnych roślinożerców, oferowały nowe możliwości tym, którzy zdołali
się przystosować. To właśnie pod koniec oligocenu pojawiły się indrikoteria (Indricothe-
riinae), największe ssaki lądowe wszechczasów, ekologicznie przypominające żyrafy, choć
spokrewnione z nosorożcami i po nich dziedziczące masywną budowę.

Nowe środowiska okazały się wydajniejsze jako źródła paszy. Roślinożercy,
którzy nabyli zdolność spożywania traw, np. wykształcili zęby zdatne do ścinania i
rozcierania twardych, zawierających krzemionkę łodyg i liści, mogli więc dalej zwięk-
szać rozmiary i liczebność. Taką drogę obrały nosorożce, a nieco później trąbowce z
rodziny Gomphotheriidae i właściwe słoniowate (Elephantidae), które dzięki temu
rozprzestrzeniły się z tropikalnej Afryki niemal na cały świat i w epoce lodowcowej
żyły od przedpola północnego lądolodu w Azji, aż po przedpole lądolodu południo-
wego w Patagonii!

Otwarte przestrzenie pozwalały też na zupełnie nowe przystosowanie – bycie zwie-
rzęciem względnie niewielkim, ale za to, dzięki długim nogom o zredukowanej liczbie
palców, bardzo szybkim. To rozwiązanie legło u podstaw rozkwitu dwu grup ssaków do-
tychczas pozostających na uboczu – przeżuwaczy, w szczególności krętorogich, i jelenio-
watych oraz koniowatych.

Oczywiście, znowu Ameryka Południowa i Australia miały swoją własną historię,
choć nieco prostszą w mniejszej Australii. Tam rolę wielkich roślinożerców przyjęli krew-
ni dzisiejszych wombatów – przypominający nosorożce Phascolonus i Diprotodon; po-
dobny do tapira, posiadający nawet krótką trąbę Palorchestes, czy zajmujący „etat” karło-
watych hipopotamów rodzaj Zygomaturus. Natomiast kangury objęły rolę szybkich miesz-
kańców obszarów trawiastych, w konsekwencji tracąc część palców w lokomocyjnych koń-
czynach tylnych.

W większej i bardziej zróżnicowanej środowiskowo Ameryce różnorodność fauny
dorównywała tej z Afryki czy Azji. Część specyficznych nisz roślinożerców zajęły szczer-
baki, np. gigantyczne naziemne leniwce czy pancerniki, ale większość opanowali potom-
kowie prakopytnych z wielkiej i zróżnicowanej grupy (nadrzędu?) Meridiungulata, trady-
cyjnie dzielonej na kilka rzędów, z których Astrapotheria i Pyrotheria przypominały ekolo-
gicznie tapiry i wczesne trąbowce, Notoungulata zajmowały „etaty” od zająca po bezro-
giego nosorożca (Toxodon), a ekologiczną rolę przeżuwaczy pełniły gatunki z rzędu Li-
topterna, szczególnie makrauchenie (Macraucheniidae)32.

Podobne wyzwania ekologiczne doprowadziły też do wyewoluowania w Ame-
ryce Pd. odpowiedników koni i to z zadziwiającą dokładnością. Należący do Notoun-
gulata niewielki, bo zaledwie jednometrowy, Rhynchippus miał niemal końskie uzę-

   31 Hyrachyus eximus - najstarszy znany gatunek
   32 Podobnie jak Astrapotheria i Pyrotheria też wyposażone w krótką trąbę!
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bienie i pokrój, ale najbardziej zadziwiające są blisko spokrewnione z makrauchenią
Diadophorus i Thoatherium, które powtórzyły ponadto dokładnie ewolucję końskich
kopyt! (Rysunek 7)

MODEL POWTARZALNOŚCI – CECHY ODZIEDZICZONE I ADAPTACYJNE
Jak widać z powyższych faktów ewolucja jest powtarzalna, choć na swój sposób.

Podstawą jej mechanizmów są proste zdarzenia dotyczące pojedynczych organizmów,
mniej lub bardziej skutecznie borykających się ze środowiskiem i niekiedy pozostawiają-
cych po sobie potomstwo, które z rzadka jest nieco lepiej przystosowane. Jednak na nie-
wyobrażalną dla nas, ludzi, skalę opiera się ona na „prawie wielkich liczb”. Miliardy mi-
liardów istnień w ciągu każdego z miliardów lat istnienia życia gwarantują niemal, że w
sprzyjających warunkach niemal wszystko może się zdarzyć i to czasem po kilka razy.
Ścieżka ewolucyjna do jakiegoś ważnego osiągnięcia czy sposobu życia wymaga zwykle
przekroczenia wielu „progów”. Na poziomie pojedynczej specjacji te progi to upowszech-
nienie się w populacji kolejnych korzystnych mutacji, ale w większej skali czasu progami
są kolejne specjacje – powstanie kolejnych gatunków radzących sobie przez setki tysięcy
lat w swoim środowisku, ale noszących potencjał do wydania z siebie gatunku jeszcze
sprawniejszego. Takim powszechnie znanym szeregiem gatunków są koniowate, ale zna-
komitym przykładem jest też ewolucja człowieka! Prawdopodobieństwo osiągnięcia „osta-

Rysunek 7: Porównanie ewolucji nogi koniowatych (lewa strona), z rekonstrukcją Eohippus (pod spodem), oraz
litopternów (prawa strona), z rekonstrukcją Thoatherium33.

   33 Ilustracje z niedostępnych elektronicznie prac za pośrednictwem: Duane Gish: The Origin of Mammals. Institute for
Creation Research, 1980. http://www.icr.org/article/169/. Tak oto dzięki kreacjonistom wiedza ewolucyjna wzbogaci się o
kolejny ważny szczegół!
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tecznego” celu to iloczyn prawdopodobieństwa dla kolejnych progów, ale pomnożony
przez liczebność populacji do takiego przekroczenia „predestynowanych” i przez czas
trwania sprzyjających warunków.

Warto pamiętać, że do danego rozwiązania mogą też prowadzić ścieżki alterna-
tywne – jak w przypadku endotermii ssaków i dinozaurów (wliczając ptaki).

W efekcie można zaryzykować twierdzenie, że powtarzalność ewolucji jest wręcz
powszechna. Kłopot w tym, że nie zawsze ją dostrzegamy. Konwergencja jest z definicji
podobieństwem między niespokrewnionymi zwierzętami, ale szukając podobieństw, mimo
woli, zwracamy uwagę głównie na cechy wizualne. Znacznie bardziej przemawia do nas
wizualne podobieństwo wilka i wilka workowatego, choć sposób ich życia i polowania już
niekoniecznie był aż tak podobny, niż analogie fizjologiczne i ekologiczne antylop i kan-
gurów – bo te są mało podobne pod względem budowy zewnętrznej.

Zapominamy też, że w konkretnej „chwili ewolucji” działają na populację różne
ograniczenia wynikające z przeszłych zdarzeń – zarówno wyniki wcześniejszych działań
doboru, jak i zupełnie wobec ewolucji zewnętrzne. Gra w mutacje i selekcję odbywa się w
obrębie tych ograniczeń, stąd powtarzalność ewolucji zazwyczaj jest raczej pobieżna. Ow-
szem Thylacosmilus miał pokrój i rozmiary wielkiego kota szablozębnego, ale możemy
być pewni, że jego młode dorastały w torbie na brzuchu matki!

Cechy wynikające z konwergencji, szczególnie te wizualne, zwracają naszą uwagę,
ale inne mogą ten obraz burzyć. Porównajmy choćby dowolnego dinozaura rogatego (Ce-
ratopsidae) z dowolnym nosorożcem. Jedne i drugie miały ciężkie ciała na słupowatych
nogach i głowę uzbrojoną w jeden lub więcej rogów. Żyjące w tropikalnym klimacie noso-
rożce mają gołą skórę i z tych samych względów podejrzewamy o to ceratopsy. Ale już
nosorożce żyjące w klimacie chłodnym były obficie owłosione. Gdyby w takiej sytuacji
znalazł się ceratops, mógłby być co najwyżej opierzony! Jednak wszystkie nosorożce, z
przyczyn opisanych wcześniej, mają miniaturowe wręcz ogony, podczas gdy, podobnie jak
w ogóle wszystkie dinozaury, dinozaury rogate miały ogony dosyć solidne – ledwie trochę
skrócone. Być może kierunek ewolucji był taki sam, ale program rozwojowy dinozaura
nie był na tyle elastyczny, by dopuścić do pełnej miniaturyzacji ogona.

Każdy organizm łączy w sobie cechy odziedziczone po różnie odległych w czasie
przodkach. Niektóre z nich wcale nie są najlepszymi rozwiązaniami w aktualnych warun-
kach życia, ale nie mogą być zmienione, więc organizm albo poradzi sobie mimo to albo
musi zginąć! Drastycznym przykładem są zwierzęta wtórnie wodne. Delfiny i wieloryby,
choć miały miliony lat na przystosowanie, wciąż korzystają z tlenu atmosferycznego, a
wydry, uchatki, foki, krokodyle, żółwie morskie itp. muszą ponadto wychodzić na ląd
żeby się rozmnażać…34

E W O L U C J E  W I R T U A L N E
Nie jesteśmy w stanie prowadzić eksperymentów makroewolucyjnych na prawdzi-

wych organizmach, ale informatyka daje nam pewne szanse na przeprowadzanie ich nu-
merycznego odpowiednika. W zasadzie każda aplikacja korzystająca z idei „algorytmu
genetycznego” (Genetic Algorithm) jest praktycznym eksperymentem ewolucyjnym, a zna-
cząca powtarzalność wyników jest tam konieczna. W przeciwnym wypadku podejście ta-
kie byłoby bezużyteczne! Ale jak już kiedyś pisałem35, algorytmy genetyczne są raczej

   34 A płazy są przykładem dokładnie odwrotnym!
   35 W. Borkowski: Ewolucyjna droga do złożoności. TEKSTY z ULICY nr 10, Katowice 2006, s. 7-24.
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analogiem zjawisk mikroewolucyjnych i to, że dla tego samego zadania będącego jedy-
nym elementem środowiska używanych tam replikatorów generują często identyczne albo
podobne rozwiązania, trudno uznać za dowód powtarzalności ewolucji w ogóle.

Modelując makroewolucję musimy uwzględnić to, że dla większości replikatorów
najważniejszym elementem środowiska są inne replikatory; czy to ewoluujące niezależ-
nie, czy też będące elementami Dawkinsowskich „wehikułów”, czyli jednostek z wyższe-
go poziomu organizacji stworzonych przez współdziałanie zespołów replikatorów. W naj-
większym skrócie makroewolucja jest przede wszystkim dalekosiężnym efektem „gremial-
nej koewolucji” wszystkich replikatorów z danego systemu, zatem potrzebny jest model,
w który możliwość takich interakcji ekologicznych między gatunkami (replikatorów) bę-
dzie w jakiś sposób wbudowana.

T I E R R A
Pierwszy taki model o nazwie „Tierra” stworzył pod koniec lat 80-tych XX wieku

programujący zoolog – Thomas S. Ray36. Jego podstawowym celem nie było zresztą sy-
mulowanie koewolucji, ale utworzenie analogu życia białkowego w środowisku informa-
tycznym, co wpisuje się dokładnie w paradygmat badawczy Artificial Life. Jako inspiracja
posłużyła tu popularna wśród programistów „pionierskiej ery informatyki” gra o nazwie
„Wojny rdzeniowe” (Core Wars). W grze tej proste programy napisane w języku niskiego
poziomu37 przypominającym prawdziwe asemblery walczą o opanowanie tzw. „areny”38

czyli pamięci maszyny wirtualnej39; zajęcie jej swoimi kopiami lub zmuszenie programów
przeciwników do wykonania „nielegalnej instrukcji”, czyli nierozpoznawalnej dla wirtu-
alnego procesora, co prowadzi do ich „śmierci” – zatrzymania przez wirtualny system
operacyjny nadzorujący rozgrywkę.

Idea Raya była prosta – faktycznie zaprząc do „pisania” walczących programów
ewolucję! W tym celu musiał nieco zmodyfikować zasady gry, ale przede wszystkim same
zasady działania podstawowych instrukcji wirtualnego procesora.

W normalnym kodzie maszynowym każdego chyba komputera „w stylu Von Neu-
mana”40 zmiana pojedynczego bitu w instrukcji prowadzi niemal zawsze do otrzymania
kodu, który albo natychmiast, albo w krótkim czasie, wywołuje awaryjne zatrzymanie pro-
gramu. Jeszcze gorsze efekty otrzymamy, jeśli wykonamy mutacje wyższego rzędu, zwane
przez biologów delecjami i insercjami, czyli usuniemy lub wstawimy ciąg instrukcji do
kodu maszynowego programu. Prowadzi to do przesunięcia w pamięci instrukcji znajdu-
jących się za miejscem mutacji, co nie wydaje się groźne, dopóki nie uświadomimy sobie,
że programowanie w znacznym stopniu opiera się na skokach lub skokach z zaprogramo-
wanym powrotem (czyli wywołaniach procedur), w których podaje się w ten czy inny spo-
      36 T. S. Ray: An approach to the synthesis of life. In: C. Langton, C. Taylor, J. D. Farmer, & S. Rasmussen [eds]:
Artificial Life II, Santa Fe Institute Studies in the Sciences of Complexity. Vol. XI, Redwood City, CA: Addison-Wesley,
1991, s. 371- 408.
   37 Niestety, pełne zrozumienie tego podrozdziału wymaga pewnej podstawowej wiedzy na temat programowania kompu-
terów, którą trudno by było streścić na tych łamach.
   38 Pierwsza wersja tej gry o nazwie Darvin (!) powstała w 1961 r. i używała prawdziwego kodu maszynowego komputera
IBM 7090, a arena była wydzielonym segmentem  pamięci tego komputera, pamięci opartej właśnie na rdzeniach ferryto-
wych zwanych magnetic core memory, ferrite core memory z albo w skrócie core. Słynne core dump – „zrzut pamięci” dokony-
wany w przypadku poważnej awarii sprzętu lub oprogramowania – też stąd się wywodzi.
   39 Tak jak w przypadku języka Java kod „maszynowy” programu jest tu wykonywany przez program symulujący działanie
procesora. Oczywiście, za pomocą prawdziwych instrukcji maszynowych procesora fizycznego.
   40 Czyli właściwie każdego, poza tymi nielicznymi eksperymentami, które hardwareowo naśladują biologiczne neurony lub
inne, jeszcze bardziej ezoteryczny systemy.
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sób konkretny adres w pamięci. Jeśli pod tym adresem nie znajduje się spodziewany kod
cała logika algorytmu się rozpada! Czyli prawdziwy kod maszynowy jest zbyt „kruchy”, by
mógł zmieniać się, ewoluować, bez pomocy ludzi… Nie bez powodu nie znaleziono jesz-
cze wirusa komputerowego, który by powstał bez udziału człowieka.

Ray postarał się by kod maszyny wirtualnej „Tierry”, podobnie jak szeroko rozu-
miany „kod genetyczny”41, był bardziej odporny na przypadkowe uszkodzenia, zatem zdol-
ny do ewolucji (evolvable42). Po pierwsze, posłużył się krótką listą prostych rozkazów, co
daje większe szanse, że przypadkowa mutacja utworzy coś sensownego. Osłabił też re-
strykcyjność maszyny wirtualnej w stosunku do niepoprawnego kodu. Jeśli nawet pro-
gram „Tierry” spowoduje błąd wykonania, np. dzielenie przez 0, to, w przeciwieństwie do
Core Wars, system operacyjny jedynie „odejmie punkty” i podejmie wykonywanie pro-
gramu od następnej instrukcji.

Po drugie, Ray zmienił mechanizm wykonywania skoków i wywołań procedur.
W naturze białka regulatorowe odpowiedzialne za sterowanie ekspresją genów „nie in-
teresują się” konkretnym położeniem genów, ale kolejnością par zasad w tzw. sekwen-
cjach sterujących. Mutacje mogą znacząco przemieścić gen, ale jeśli nie odetną go od
sekwencji sterujących, jego ekspresja może pozostać niezmieniona. Zgodnie z tą inspi-
racją, w języku „Tierry”, zamiast przemieszczenia sterowania pod wskazany adres, pro-
gramy wykonują „przemieszczenie do szablonu”. Po instrukcji skoku czy wywołania
następuje szablon, czyli ciąg komórek pamięci zawierających tylko zera i jedynki. Wy-
konanie instrukcji polega na odnalezieniu w pamięci „etykiety” – ciągu zawierającego
zera tam, gdzie szablon miał jedynki, a jedynki tam, gdzie szablon miał zera – i przenie-
sieniu sterowania do pierwszej instrukcji za tą etykietą. Dzięki temu w języku maszyno-
wym „Tierry” przedłużenie lub skrócenie kodu programu wiąże się tylko z ewentualny-
mi zmianami czasu poszukiwania instrukcji docelowych dla skoków czy wywołań, ale
nie rujnuje wykonania programu.

Gra zaczyna się od zaszczepienia pamięci „Tierry” pojedynczym, napisanym przez
człowieka programem o długości kilkudziesięciu instrukcji, którego jedyną umiejętno-
ścią jest zlokalizowanie swoich końców, zarezerwowanie obszaru pamięci odpowiedniej
długości i skopiowania do niego całości kodu. Po zakończeniu kopiowania obszar zostaje
uruchomiony jako niezależny proces, i oba procesy – macierzysty i potomny – mogą ca-
łość programu wykonać od nowa, kontynuując informatyczny odpowiednik rozmnażania.
Kopiowanie czasem zawodzi, więc proces potomny może różnić się od rodzica pojedynczą
instrukcją, lub mieć inną długość. W ten sposób może działać ewolucja… Programy ko-
piujące się sprawniej zajmują coraz więcej pamięci, a gdy zaczyna robić się ciasno jeden z
elementów systemu operacyjnego, nie bez powodu zwany „żniwiarzem” (reaper), zaczyna
eliminować „najsłabsze osobniki”; albo te, które wykonują najwięcej błędnych instrukcji,
albo po prostu „strzelając na oślep”, co ostatecznie i tak jest najbardziej niebezpieczne
dla wolno rozmnażających się, więc mało popularnych, gatunków.

Co ciekawe, ewolucja w modelu „Tierra” przebiega często w podobny sposób. Po-
nieważ poszukiwanie etykiety w wywołaniu procedury nie jest ograniczone, proces może
posługiwać się dowolnym kodem znalezionym na arenie (czy też w „zupie” jak Ray nazy-
wa obszar pamięci modelu). Możliwe jest zatem powstanie wariantów kodu pozbawio-
nych jakiejś procedury i „pożyczających” ją od sąsiadów. Najłatwiejszym sposobem uzy-

   41 Wyrażenie „kod genetyczny” w ścisłym sensie oznacza tylko sposób tłumaczenia sekwencji nukleotydów DNA lub
RNA na sekwencję aminokwasów białka, co jest tylko istotnym, ale fragmentem, ogólnych zasad organizacji materiału
genetycznego.
   42 Porównaj też: evolvability czyli ewoluowalność.
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skania pasożyta jest mutacja skracająca kopiowaną część kodu, a że Ray najdłuższą pro-
cedurę odpowiedzialną za kopiowanie umieścił na końcu kodu wspólnego przodka, to
właśnie ona będzie najczęściej tracona.

Takie pasożyty są krótsze, więc kopiują się szybciej, czyli mają krótszy „czas genera-
cji”. Łatwo zdobywają dominację i replikują się bez problemu, dopóki w „zupie” znajduje
się wystarczająca liczba żywicieli. Jeśli jest ich mało to czas poszukiwania etykiety startowej
procedury zaczyna być coraz dłuższy, co spowalnia, ale nie uniemożliwia kopiowania. Żywi-
ciele mogą się także uodpornić. Gdy jakaś mutacja zmodyfikuje etykietę przed procedurą
kopiowania, to nie będzie ona pasowała do oryginalnego szablonu i nie będzie rozpozna-
wana. Taki kod może się rozmnażać pasożytniczo, dopóki kolejna mutacja nie zmodyfikuje
jego szablonu wywołania, tak by rozpoznawał nową etykietę jego własnej procedury kopio-
wania. W ten sposób powstaje wariant odporny na pasożyta i zaczyna przejmować domina-
cję. Do czasu, gdy nie powstanie pasożyt wykorzystujący nową procedurę kopiowania…

Ale możliwe jest jeszcze sprytniejsze rozwiązanie – a skoro jest możliwe, to w wielu
przebiegach symulacji będzie się pojawiało. Procedura kopiowania może w inny sposób
niż standardowa odbierać informacje o początku i końcu bloku kodu, który ma skopio-
wać. Nie kopiuje wtedy kodu wywołującego ją pasożyta. Mało tego, może zostać tak prze-
konstruowana przez dobór, że w „czasie procesora”, należącym do pasożyta, kopiuje kod
posiadacza procedury. Taki hiperpasożyt rozmnaża się tym lepiej, im w sąsiedztwie jest
więcej pasożytów… (Rysunek 8) Na szczególną uwagę zasługuje sposób, w jaki procedu-

Rysunek 8: Jedna z ciekawszych „ekologii”, które zdarzają się w modelu „Tierra”. (A) wspólny przodek, (P) pasożyt,
(H) superpasożyt. Opis interakcji w tekście.
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ra kopiowania hiperpasożyta wraca do programu głównego. Utraciła ona napisaną przez
Raya, po ludzku porządną, sekwencję kończącą – nie ma instrukcji przywracania reje-
strów ani instrukcji powrotu z procedury. Zamiast tego po zakończeniu kopiowania, gdy
rejestr cx jest już równy 0, następuje skok jump 1100, czyli poszukujący etykiety 0011.
Takiej etykiety nie ma explicite w kodzie programu. Istnieje natomiast instrukcja wywoła-
nia procedury kopiowania call 0011. Szablon etykiety z tej instrukcji został wykorzystany
jednocześnie jako etykieta docelowa skoku powrotnego. Żaden programista by tego tak
nie napisał, ale ewolucji to nie przeszkadza, skoro rozwiązanie działa!
     To właściwie wszystko, co może nam zaoferować „Tierra”, choć pomysły z niej za-
czerpnięte są wciąż od nowa wykorzystywane w badaniach nad Artificial Life, np. szeroko
znane prace badawcze nad systemem „Avida” prowadzone przez Chris’a Adami i współ-
pracowników czy „DarwinBots”.

C O - E V O
Modele ewoluujących kodów maszynowych, jak w ogóle każdy niemal przypadek

genetycznego programowania43 i algorytmów genetycznych (GA), mają jedną poważną
wadę – wymagają bardzo dużo „czasu maszynowego”. Tworzenie takiego modelu z myślą
o badaniu procesów makroewolucyjnych w skali choćby z grubsza porównywalnej z histo-
rią życia na Ziemi było przez lata praktycznie niewykonalne, a i dziś wymagałoby do
funkcjonowania którejś z najpotężniejszych instalacji obliczeniowych świata.

Wykonanie modelu makroewolucji dającego się użyć na komputerze klasy PC, je-
dynym sprzęcie jakim dysponuje typowy badacz ewolucji biologicznej, wymaga znacznie
prostszych środków, a zatem i wyższego poziomu abstrakcji. Taka też idea przyświecała
mi, gdy około roku 1994 zacząłem pracę nad automatem komórkowym modelującym
koewolucję. Model powstał, lecz okazało się, że uzyskanie z niego ciekawych, „publiko-
walnych” danych i tak wymaga nierealistycznie długich czasów obliczeń. Trzeba było cze-
kać lata aż komputery PC osiągną wystarczającą moc obliczeniową44 i możliwe stanie się
szersze upublicznienie tej symulacji45,46.

Model nazwałem CO-EVO w celu podkreślenia podstawowej roli, jaką odgry-
wa koewolucja gatunków, a jego mechanizmy zostały oparte na najbardziej podsta-
wowych zasadach ekologii. Choć technicznie biorąc nie jest typowym automatem ko-
mórkowym, a raczej „minimalistycznym modelem agentowym”, jest tak bliski auto-
matom komórkowym z dynamiką Monte-Carlo47, jak to tylko możliwe bez „sprzenie-
wierzenia się” podstawowym właściwościom modelowanego systemu – ciągle reorga-
nizującego się ekosystemu.

W modelu CO-EVO macierz kwadratowych komórek „zamieszkują” agenci opisani
dwiema głównymi własnościami – zapasem energii i „genotypem” (równoważnym w tym

   43 Genetic programming jest obok GA jednym z głównych działów obliczeń ewolucyjnych (evolutionary computation).
   44 A  autor znajdzie czas na ponowne zajęcie się tematem. Cóż, budowa Gmachu Nauki podlega też i takim przyziemnym
ograniczeniom.
   45 W. Borkowski: Ewolucyjna droga do złożoności. TEKSTY z ULICY nr 10, Katowice 2006.
   46 W. Borkowski: Simple Lattice Model of Macroevolution. Planet. Space Sci. 2008/9 (accepted to appear in special issue),
doi:10.1016/j.pss.2009.10.001
   47 Najbardziej klasyczne automaty komórkowe zmieniają stan w tzw. dynamice synchronicznej – przejście do następne-
go stanu odbywa się z punktu widzenia komórek automatu jednocześnie. W dynamice Monte-Carlo komórka, która ma
zmienić stan, jest losowana i zmieniana, potem kolejna itd. Dla zachowania porównywalności z automatami synchro-
nicznymi czas jest odmierzany w tzw. „krokach Monte-Carlo”, oznaczających taką liczbę losowań, ile komórek liczy
sobie dany automat.
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wypadku także fenotypowi). Agenci poruszają się w najprostszy możliwy sposób – wykonując
błądzenie przypadkowe i jednocześnie auto- lub heterotroficznie zdobywają energię konieczną
do przetrwania i rozmnażania. Jeśli agent nie jest autotrofem to jedynym sposobem, w jaki
może uzyskać energię, jest zabranie jej napotkanym po drodze podatnym ofiarom.

Dla uproszczenia, rozmnażanie agentów jest bezpłciowe. Produkują oni potom-
stwo, którego początkowa energia pochodzi od rodzica, a genotyp jest dokładną kopią
jego genotypu, chyba że nastąpi mutacja. Genotyp zawiera dwa 8 bitowe „chromosomy”48

zwane tu „maskami”. Jedna z masek definiuje możliwości zdobywania pokarmu przez
agenta, druga jego możliwości obrony.

Maski określają potencjalną interakcję eksploatacyjną między agentami. Ustawie-
nie danego bitu w masce ochrony oznacza wrażliwość agenta na atak wszystkich agreso-
rów (innych agentów), mających ten sam bit ustawiony w masce pokarmowej. Stopień
bitowego pokrycia maski pokarmowej agresora z maską obronną agenta atakowanego
definiuje efektywność eksploatacji, czyli ułamek energii, jaką agresor jest w stanie prze-
jąć z zapasu ofiary, zgodnie ze wzorem:

gdzie:
EF - energia, która przepływa od ofiary do agresora,
Ep - energia ofiary,
MP - maska obrony ofiary,
MA - maska ataku agresora,
∩  - operacja iloczynu bitowego (AND).
Formuła gwarantuje, że w przypadku całkowitego braku pokrycia masek nie nastę-

puje żadna interakcja, a przy pełnym pokryciu, czyli ścisłej specjalizacji, agresor zabiera
zawsze 100% energii ofiary. W pozostałych przypadkach ułamek zabranej energii jest w
przybliżeniu proporcjonalny do podobieństwa masek, choć z zachowaniem zróżnicowa-
nej wagi poszczególnych bitów.

Oczywiście, gdy przy rozmnażaniu z pewnym prawdopodobieństwem zachodzą po-
jedyncze „mutacje”, pociąga to za sobą zmianę zdolności przystosowawczych potomka.
Mutacja może zmienić jedną lub drugą maskę modyfikując możliwości interakcji agenta
z innymi, a w szczególności bardzo łatwo może pozbawić agenta zdolności do autotrofii,
gdyż maska „pokarmowa” definiująca autotrofię jest tylko jedną z 256 możliwych masek.

Skoro agent heterotroficzny jest zmuszony do zdobywania energii kosztem eksplo-
atacji innych agentów, to – jeśli nie zdobywa jej wystarczająco – wkrótce ginie. Jedynie
jeśli jest w stanie na tyle efektywnie zdobywać energię, by nie tylko przetrwać, ale i się
rozmnażać, może stać się przodkiem całej populacji osobników o identycznych genoty-
pach/przystosowaniach, czyli „klonu”, przy czym wartość masek tworzących „genotyp”
agenta wpływa też na koszt jego utworzenia przez agenta macierzystego. Koszt jest tym
większy, im maska pokarmowa daje szersze potencjalne możliwości odżywiania, a maska
ochronna potencjalnie lepszą ochronę.

Zaistnienie jakiegoś klonu tworzy warunki dla przeżycia klonów zdolnych go eks-
ploatować. Mogą istnieć klony o szerokim spektrum ofiar, jak i wysoko wyspecjalizowa-

   48 Liczba bitów jest ograniczona arbitralnie z przyczyn czysto technicznych. Ważne jest tylko, żeby oba „chromosomy”
miały taką samą długość.
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ne; klony praktycznie nie inwestujące energii w przystosowania obronne, ale za to szyb-
ciej się rozmnażające i klony maksymalizujące ochronę kosztem wysokich nakładów. O
tym, które w danej chwili i w danym obszarze macierzy komórek mogą przetrwać, decy-
duje lokalny kontekst innych klonów. Zmiany liczebności klonu wpływają na liczebność
populacji przez niego eksploatowanych i eksploatujących go, pośrednio zaś także na po-
pulacje konkurencyjne, więc potencjalnie na wszystkie inne populacje modelu. Zatem to,
co w istocie podlega tu ewolucji, to nie pojedyncze populacje, ale cały ich zbiór – commu-
nity ekosystemu.

Liczne eksperymenty z modelem wykazały, że w szerokim zakresie parametrów
jakościowo powtarza on tę samą historię (przykład: Rysunek 9). Podobnie jak w przypad-
ku „Tierry” na początku „świat” modelu jest zaszczepiany pojedynczym samowystarczal-
nym (autotroficznym) agentem całkowicie pozbawionym możliwości obrony. Pierwszym
etapem jest więc niczym nie skrępowane zasiedlanie świata, trwające w zależności od
jego wielkości i parametru wydajności energetycznej autotrofów od kilkudziesięciu do
kilkuset kroków Monte-Carlo. Ze względu na właściwości błądzenia przypadkowego, kro-
ków musi być dużo więcej niż wynosi odległość od punktu zaszczepienia do najdalszego
brzegu macierzy komórek.

Chociaż mutacje działają od początku produkując także klony heterotroficzne, utrzy-
mują się one dopiero od momentu, gdy populacja autotrofów (ofiar) osiągnie wystarcza-
jącą gęstość. Odtąd, aż do chwili osiągnięcia pojemności środowiska, liczba klonów za-
czyna wzrastać ekspotencjalnie, podążając za liczebnością agentów.

Gdy populacjom agentów zaczyna brakować miejsca do wzrostu, do głosu docho-
dzi wreszcie konkurencja – klony autotroficzne zbyt podatne na eksploatacje oraz mniej
efektywnie zdobywające energię klony heterotroficzne zaczynają „wypadać z gry”. Nastę-
puje pierwszy stan dynamicznej równowagi. Przez kilka tysięcy kroków liczne klony hete-

Rysunek 9: Porównanie przebiegów 12 symulacji modelu CO-EVO na macierzy 400x200 komórek. Pokazano dwie
główne statystyki – liczbę agentów i liczbę klonów. Na osi „N. of agents” i „M-C steps” użyto skali logarytmicznej dla
uwydatnienia etapów procesu. (Źródło: Borkowski. W., 2008: Simple Lattice Model of Macroevolution)
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rotroficzne eksploatują znacznie mniejszą liczbę słabo chronionych klonów autotroficz-
nych. Oczywiście, poszczególne elementy tego ekosystemu (klony) są wymieniane z mniej
więcej stałą prędkością, ale ogólna struktura pozostaje z grubsza taka sama. Co więcej,
nowe klony często mają zestawy przystosowań (tzn. układy bitów masek), które już kie-
dyś dokładnie w tej samej postaci występowały, ale ich nosiciele wyginęli na skutek chwi-
lowo niesprzyjających warunków. Mimo podobieństwa ekologicznego klony ponownie
zajmujące jakąś niszę nie muszą być, i zwykle raczej nie są, potomkami jej poprzednich
użytkowników.

Jednak wcześniej czy później pojawia się klon autotroficzny, którego strategią prze-
trwania nie jest jak najszybsze rozmnażanie, ale znacząca inwestycja w obronę. Można to
uznać za tzw. „aromorfozę” czy „kluczową innowację” (key innovation) – klon taki zaczy-
na wzrastać ekspotencjalnie wypierając cały dotychczasowy ekosystem. Oczywiście, nowe,
wyspecjalizowane klony heterotroficzne próbują eksploatować taką obfitość ofiar, ale w
dużej populacji łatwo o kolejne mutacje gwarantujące jeszcze lepszą obronę, co rozpo-
czyna błyskawiczny wyścig zbrojeń. W czasie rzędu dwóch tysięcy kroków autotrofy osią-
gają maksymalną dopuszczalną w modelu obronę – pozostają z jednym tylko bitem w
masce obrony. Gdyby usunięcie wszystkich bitów było dopuszczalne, to, oczywiście, zo-
stałoby osiągnięte, ale wtedy model stałby się mało ciekawy, gdyż całkowicie odporne
autotrofy wyparłyby wszystko inne. Pozostawienie pewnej wrażliwości autotrofów na atak
pozwala symulacji osiągnąć nieco mniej trywialny drugi stan równowagi dynamicznej – ze
znacznie większą gęstością zamieszkania, ale mniejszą liczbą klonów i mniejszym udzia-
łem klonów heterotroficznych. Wszak dobrze chronione autotrofy znacznie mniej energii
oddają na użytek pozostałych populacji ekosystemu i zajmują więcej miejsca w świecie
modelu.

I znowu konkretne klony mogą być zastępowane przez inne w stałym tempie,x ale
bez zmiany ogólnej struktury ekosystemu. Co jakiś czas, w reakcji na lokalny spadek gę-
stości drapieżników, pojawia się autotrof mniej inwestujący w obronę, za to szybciej się
mnożący, ale to z kolei wywołuje powstanie eksploatujących go klonów drapieżców i wkrót-
ce wszystko „wraca do normy”.

Oczywiście, można ten model badać jeszcze na wiele różnych sposobów – np. szu-
kać zależności między produktywnością autotrofów, czy rozmiarem lub stopniem frag-
mentacji świata symulacji a złożonością ekosystemu49. Można też doprowadzać do nie-
mal całkowitego zniszczenia ekosystemu i badać proces jego odbudowy przez nieliczne
pozostałe gatunki…

Podobnie jednak jak w przypadku „Tierry”, „Avidy”, typowych algorytmów gene-
tycznych i wszelkich innych dotychczas badanych modeli Artificial Life, mamy tu do czy-
nienia z „ewolucją zamkniętą”, w której system adaptacyjny prędzej czy później osiąga
dla danych warunków stan nie dający się już poprawić. Poszukiwania modelu ewolucji,
który byłby „otwarty” (open ended evolution), tak jak prawdziwa ewolucja biologiczna,
wciąż jeszcze trwają.

Z A M I A S T  Z A K O Ń C Z E N I A  -  E W O L U C J A  K U L T U R O W A
Zatem kwestię powtarzalności ewolucji biologicznej, jak i jej informatycznych od-

powiedników, możemy uznać za udowodnioną – oczywiście z opisywanymi na poprzed-

   49 Poza cytowanymi już pracami także: W. Borkowski W: Cellular automata model of macroevolution. In: Proceedings of
the Fourteenth National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine. Warszawa 2008, s. 18-25.
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nich stronach ograniczeniami. Czy jednak wnioski te wolno rozciągnąć na ewolucję kul-
tury? Niestety, w tej dziedzinie znacznie więcej jest pytań, niż odpowiedzi.

Humaniści są głęboko przywiązani do „idei autorstwa idei”. Dla jej „ortodoksyj-
nych wyznawców” każdy nowy pomysł w szeroko pojmowanej kulturze musiał mieć uni-
kalnego autora, nawet jeśli jego nazwisko zostało już całkiem zapomniane. A to oznacza
pełną niepowtarzalność kultury w perspektywie historycznej, nie tylko jako całości, ale
też każdego jej elementu z osobna.

Wychodząc z tego założenia archeologowie czy etnografowie wyciągają wnioski,
że grupy ludzi posługujące się podobnymi ideami, artefaktami czy motywami sztuki mu-
siały być ze sobą w kontakcie w czasach, z których pochodzą owe wspólne znaleziska albo
wcześniejszych, być może zresztą w innym miejscu świata. W wielu wypadkach mogą mieć
rację. Skrobanie lub malowanie na ceramice wzoru o specyficznym kształcie, nie mające-
go żadnego uzasadnienia użytkowego, świadczy najprawdopodobniej o kontaktach wy-
twórców. Jest to niemal pewne, gdy wzór jest skomplikowany, a jego wykonanie wymaga
wysiłku i umiejętności. Gdy jednak jest to po prostu ciąg ukośnych czy pionowych żłobień
to można mieć już chyba wątpliwości… Taki sposób wnioskowania może być tym bar-
dziej ryzykowny, gdy cechy obiektu wynikają w znacznym stopniu z jego funkcji. Jeśli
bumerangi używane były na terenie paleolitycznej Europy, a nadal są używane w Austra-
lii, czy oznacza to, że przodkowie australijskich autochtonów mieszkali kiedyś w Euro-
pie? A może w jakiś sposób idea ta przeniosła się przez pół globu „z ust do ust”, „od
plemienia do plemienia”? Albo może jest to wynalazek wyniesiony przez ludzi jeszcze z
Afryki? Ale w takim razie, dlaczego nie znajdujemy bumerangów w Afryce i Azji?

Podobny problem stawiają przed nami piramidy – te w Mezopotamii i Egipcie
znajdują się stosunkowo blisko siebie i łatwo uwierzyć we wzajemne inspiracje. Ale
do piramid w Ameryce Środkowej jest stamtąd kilka tysięcy kilometrów drogą morską,
nie mówiąc już o tym, że te amerykańskie są znacznie młodsze. Czy starożytni miesz-
kańcy okolic Morza Śródziemnego faktycznie podróżowali przez Atlantyk, jak sądził
i próbował udowodnić Thor Heyerdahl50? Ale w takim razie, dlaczego razem z ideą
piramid nie zawieźli znacznie bardziej użytecznych wynalazków – koła i umiejętności
wytopu brązu czy żelaza?

Z kolei patrząc na bardziej współczesną historię cywilizacji i nauki europejskiej
widzimy szeregi znaczących postaci, czerpiących kolejno ze swoich dokonań – np. w zro-
zumieniu grawitacji i kosmosu, od Talesa, Pitagorasa i Arystotelesa poczynając, poprzez
Kopernika, Galileusza, Keplera, Newtona, aż po Einsteina. Gdyby Pitagoras zmarł w
młodym wieku, czy nie wiedzielibyśmy do dzisiaj, że a2+b2=c2? Czy gdyby Newton bar-
dziej zajmował się teologią lub alchemią, a Einstein przejął kiepskimi stopniami w szkole
i został np. skrzypkiem, to wciąż nie bylibyśmy w stanie przewidzieć, dokąd poleci solid-
nie ciśnięte jabłko albo „większy fajerwerk”? Wydaje się to raczej mało prawdopodobne.
Oczywiście, większość z osób stawiających „milowe kamienie nauki” było ludźmi mniej
lub bardziej genialnymi. Zazwyczaj jednak byli do tego szczęściarzami, którzy w odpo-
wiednim momencie zetknęli się z właściwym zestawem idei wyjściowych51, mogli zająć się
zgłębianiem tematu z nich się wyłaniającego i jeszcze udało im się opublikować wyniki
jako pierwszym, w bardziej poczytnym czasopiśmie, w powszechniej znanym języku lub w
„bardziej centralnym” kraju.

   50 Piramidy, a właściwie ich szczątki, Thor Heyerdahl znalazł też na Wyspach Kanaryjskich, ale trudno określić ich wiek i
zidentyfikować budowniczych.
   51 Choć może należałoby napisać zgodnie z duchem informatyki: „idei wejściowych”?
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     Dobrych przykładów dostarcza historia myśli ewolucyjnej. Gdyby nie nieszczęśliwy
przypadek (a może intryga?), który spowodował, że artykuł pewnego młodego badacza
dotyczący wyjaśnienia mechanizmu ewolucji drogą doboru naturalnego dostał się do re-
cenzji powszechnie uznanemu specjaliście od raf koralowych i wąsonogów, być może teo-
rię ewolucji nazywalibyśmy dziś innym nazwiskiem. Tym pechowym młodym badaczem
był Alfred Russel Wallace, a recenzentem Karol Darwin! Co prawda praca się ukazała,
ale jednocześnie z artykułem Darwina i ewidentnie przyśpieszyła ukazanie się najsłyn-
niejszej pracy książkowej największego biologa XIX w. Trudno przypuścić, że Wallace
poznał w jakiś sposób największą tajemnicę Darwina, albo że Darwin napisał swoją „wielką
księgę” pod wpływem idei Wallace w niespełna rok. Ale Darwin też miał swojego pecha.
Jedną z największych słabości jego wersji teorii doboru naturalnego był brak oparcia w
teorii dziedziczenia. Większość biologów w tamtych czasach wierzyła w jakąś wersję teo-
rii „mieszania krwi”. Sądzono, że za dziedziczenie cechy odpowiadają jakieś czynniki,
które ulegają mieszaniu i rozcieńczaniu jak płyny. Było to całkiem zgodne z doświadcze-
niem hodowców. Dziś wiemy dlaczego – większość cech na jakich zależało hodowcom,
jak długość wełny, masa mięsa, mleczność itp., to tzw. cechy wielogenowe, w pewnym
przybliżeniu tak się właśnie zachowujące. Jednak z punktu widzenie teorii ewolucji taki
mechanizm był fatalny – każda korzystna mutacja musiałaby rozcieńczyć się w kolejnych
pokoleniach zamiast zostać pozytywnie wzmocniona przez selekcję. Darwin i jego zwo-
lennicy wyciągnęli słuszny wniosek, że panująca teoria dziedziczenia jest błędna, ale stwo-
rzyli własną, dziś już zapomnianą (nic dziwnego, skoro była błędna) hipotezę „pangene-
zy”, której nie byli w stanie udowodnić.

Współczesna teoria dziedziczenia była już wtedy odkryta… Cóż, kiedy jej twórca
był mnichem w klasztorze w dalekich Czechach i publikował po niemiecku w lokalnym
piśmie Towarzystwa Historii Naturalnej z Brünn („Verhandlungen des naturforschen-
den Vereins Brünn”). Istnieje przypuszczenie, że Mendel nawet wysłał swoją pracę Dar-
winowi, lecz ten go zignorował.

Być może Mendel popularyzowałby swoje odkrycie bardziej konsekwentnie, ale o
ile wybierając swój pierwszy model badawczy – kolor kwiatów i pomarszczenie owoców u
groszku pachnącego – miał wiele szczęścia, to wybierając kolejny, nie mógł wybrać go-
rzej. Zajął się pszczołą miodną, a ta należy do błonkówek, które reprezentują jedną z
najdziwniejszych w świecie zwierząt wariacji na temat genetyki. Samce pszczół powstają z
niezapłodnionych jaj i są haploidalne, czyli mają pojedynczy zestaw chromosomów. Aku-
rat na tym obiekcie badań wyniki prac nad groszkiem nie miały szans się potwierdzić!
Gorszy pomysł miał tylko odkrywca dzieła Mendla z początku XX w. i twórca „teorii
mutacyjnej” Hugo de Vries, który wybrał do badań pospolity chwast – wiesiołek (Oeno-
thera). Ten z kolei ma nietypowe chromosomy, które łącząc się ze sobą w trakcie mejozy
zachowują się de facto jak jeden duży chromosom. Co prawda wyniki Mendla udało się
na wiesiołku łatwo potwierdzić, ale nietypowo duża skłonność tej rośliny do mutacji chro-
mosomalnych o łatwo widocznych makroskopowych skutkach doprowadziła do przece-
nienie przez de Vriesa znaczenia tychże dla powstawania gatunków…

I tak oto wróciliśmy do roli przypadku w życiu ludzi. Na zakończenie warto
dodać, że zniechęcony do uprawiania nauki Mendel został przeorem klasztoru i resz-
tę życia spędził na czynnościach administracyjnych. Ale może znalazł w tym wreszcie
szczęście?

                   *Autorzy obrazków z Wikimedia Commons wykorzystanych w artykule:
Dmitrij Bogdanov: Patriofelis ferox, Uintatherium
H. Alleyne Nicholson (1876): czaszka Thylacoleo
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Arthur Weasley: Thylacoleo, Arsinoitherium, Macrauchenia
Dick Mudde: zdjęcie nosorożca
Apokryltaros: Embolotherium
Anselmocisneros: Pyrotherium

          Inne źródła:
http://www.ungafakta.se/daggdjuren/arter/udda/sydamerika/thoat.html: Thoatherium
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/organis/index.htm: Eohippus

PRZYPADEK I KONIECZNOŚĆ, CZYLI O POWTARZALNOŚCI MAKROEWOLU-
CJI W NATURZE, INFORMATYCE I KULTURZE – Streszczenie
Zdarzenia czysto przypadkowe oraz zdarzenia wynikające z toczących się gdzieś „obok” czy

„pod spodem” procesów, na które nie mamy wpływu, nie są tylko właściwością ludzkiego życia. W
różnych skalach czasu dotyczą właściwie całego Wszechświata, zatem także ewolucji. Wielokrotnie
w historii życia na Ziemi przypadek decydował o sukcesie bądź przegranej wielkich grup organi-
zmów. Zdarzenia całkowicie zewnętrzne, jak zmiany orbity, zmiany aktywności Słońca, uderzenia
wielkich meteorytów czy wybuchy supernowych, a także bardziej lokalne, jak dryf kontynentów
wraz ze sprzężonymi z nim zmianami w układzie prądów morskich, przyczyniały się zarówno do
powstawania ewolucyjnych innowacji i nowych grup taksonomicznych, jak i do ostatecznej zagłady
taksonów panujących przez setki milionów lat.

Z drugiej strony, główne właściwości makroewolucji wydają się uniwersalne i prowadzą do jej
pewnej powtarzalności. Dlatego w ewolucji biologicznej obserwujemy liczne przypadki konwergencji
i to nie tylko na poziomie gatunków, ale także całych ekosystemów, nawet szerszych jednostek.

Analogiczne efekty można obserwować w ewolucji sztucznej – działaniu algorytmów gene-
tycznych i symulacjach komputerowych.

Wiele wskazuje też na to, że ewolucja kulturowa zachowuje się dokładnie w ten sam sposób
– aby to potwierdzić, trzeba jedynie zreinterpretować fakty rejestrowane przez archeologię, histo-
rię, etnografię czy kulturoznawstwo.

COINCIDENCE AND NECESSITY. ABOUT RECURRENCE OF MACROEVOLUTION
IN THE NATURE, INFORMATION TECHNOLOGY AND CULTURE – Summary
Purely random events and those emerging from deterministic processes running in the ne-

ighborhood or in the background are not an exclusive property of human individuals. In different
time scales they concern the whole universe, and thus the evolution too. Many times in the history
of life on earth a blind chance has decided about success or failure of huge groups of life forms.
Entirely external events, such as orbit changes, changes of sun activity, cosmic collisions or even
supernova explosions, together with more local events – continental drift with accompanying chan-
ges in oceanic currents – resulted in both the creation of evolutionary innovations and new taxono-
mic groups and in the extinction of taxa dominating over hundreds of millions of years.

On the other hand, the main properties of macroevolution seem to be universal, which
causes a certain degree of its repeatability. Therefore, in biological evolution a large number of
cases of convergent evolution can be observed. Not only on the level of species, but also on the
level of ecosystems and even above.

Analogous effects are evident in artificial evolution: in genetic algorithms, as well as in
evolutionary computer simulations.

The odds are that cultural evolution behaves exactly in the same way – but to confirm this,
numerous facts provided by archeology, history, ethnographical and cultural studies should be
reinterpreted.





   1 R. Dawkins Richard: Samolubny gen. Tłum. M. Skoneczny. Warszawa 1996.

TOMASZ KOZŁOWSKI

PRZYPADEK SIĘ NIE OPŁACA.
PSYCHO-EWOLUCYJNE UWARUNKOWANIA
ROZWOJU KULTURY KONSUMPCYJNEJ

Memetyka spogląda na kulturę jak na żywy organizm. U jej podstaw leży meta-
teoretyczne założenie, iż prawa doboru naturalnego stosują się do wszelkiego rodzaju
replikatorów, nie tylko do tych, które znamy z lekcji biologii, czyli genów. Replikatory
mogą gnieździć się również w naszych mózgach, pod postacią połączeń neuronalnych, a
konotować mogą znaczenia, sensy, słowem wszystko to, co może zostać przekazane in-
nym – rozplenione – w procesach szeroko rozumianego naśladownictwa1. Człowiek zaś
jest  n o s i c i e l e m   kultury, zarażać nią będzie tak, jak zaraża katarem. Te „kultur-geny”,
czy „wirusy umysłu”, które lepiej zapadają w pamięć, rozprzestrzeniać się będą szybciej
od innych i tym samym osiągną większy sukces reprodukcyjny. Oto założenia znane na
wylot wszystkim, którzy choć przez moment mieli do czynienia z memetyką.

Wśród nich toczy się jednak spór co do natury owego procesu ewolucyjnego, który
umownie – z racji często wykorzystywanej metafory – nazwać możemy dla potrzeb moje-
go tekstu „sporem o długość smyczy”. Krótko mówiąc, czy mówić możemy o związku i
zauważalnej zależności pomiędzy doborem genetycznym i memetycznym? Czy to geny
determinują w pewnym stopniu memetyczną replikację (pan wyprowadza swego psa), czy
jest odwrotnie (pies wyprowadza na spacer swego pana), czy może istnieje dyskretna rów-
nowaga (pies i jego pan hasają sobie beztrosko pośród zielonej łąki), lub zupełnie bez
zobowiązań (pan utracił kontrolę nad psem, smycz została zerwana).

Nie ukrywam, że najbliższa jest mi wizja nr 1. Nasze geny determinują budowę
naszego umysłu w taki sposób, że ze swej natury pewne treści zapamiętuje on łatwiej niż
inne. Moja wizja przedstawia właściciela, który woli psy udomowione i w miarę posłuszne
od dzikich i nieokiełznanych bestii. Ale wizja ta – jak sądzę – powinna zostać uzupełniona
o pewien istotny element: jest nim „psi stylista”.

W terminologii biologicznej z reguły spotkać się możemy z dwoma mechanizmami
doboru:  n a t u r a l n y m   oraz  p ł c i o w y m . Pierwszy z nich faworyzuje osobniki, które
posiadają cechy w bezpośredni sposób sprzyjające ich przystosowaniu: szybkie nogi, by-
stre oczy, ostre kły, wytrzymałość i siłę, inteligencję, umiejętnie dystrybuowany potencjał
reprodukcyjny itd. Dobór płciowy faworyzuje zaś tych, którzy wykształcają cechę, która –
z jakichś powodów – „podoba się” przedstawicielom płci przeciwnej. Pawie pióra, czer-
wone upierzenie, ogonek w ciapki, kolorowy dziób, jędrne ciało, błyszczący włos, duże
gruczoły mleczne itd. Można jednak wyróżnić jeszcze jeden rodzaj doboru: dobór sztucz-
ny, czyli faworyzujący cechy, które ze względu na jakieś kryterium  w y d a j ą   s i ę   p o -
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ż ą d a n e . Dobór sztuczny jest doborem kierowanym z zewnątrz, a jego wytwory to dzieło
człowieka. Jest on odpowiedzią na pewne  i n t e n c j e .  Homo sapiens sapiens dzięki prze-
nikliwości swego umysłu, dzięki permanentnemu łączeniu genów osobników o cenionych
cechach, otrzymał takie dziwolągi, jak winogrona bez pestek, maleńkie pomidory do kok-
tajli, pieski chihua-hua i koty syjamskie, przystosowane do bytowania na kanapach, tru-
skawki, będące w rzeczywistości przerośniętymi poziomkami, i wiele innych gatunków,
których pochodzenie podyktowane jest zachciankami hodowców. To człowiek udomowił
wilka przemieniając go w psa, a mało wydajne trawy w przeciągu dziesiątek pokoleń prze-
obraził w zboża uprawne, uginające się od bogatych w składniki odżywcze nasion. Dzięki
sile uporu i marzeń o super-wydajnych, super-przyjaznych, super-smacznych itd. stworze-
niach, wyprodukował sztuczne, niespotykane wcześniej w przyrodzie, gatunki.

Sądzę, że dobór sztuczny w ewolucji kultury zaczyna grać dziś pierwsze skrzypce.
Kultura zaczyna przyjmować formę taką, jaka z jakichś powodów najbardziej się nam
podoba. Pan w dalszym ciągu wyprowadzać będzie psa na spacer, ale pomiędzy niego
„wskakuje” niespodziewanie psi fryzjer, który kilkoma cięciami nożyc, pociągnięciami
grzebienia i w chmurze lakieru przeobraża naszego czworonoga w szczekającą piskliwie
bezę. Smycz w dalszym ciągu oplatać będzie szyję owego pudelka, jednak teraz przypięta
będzie nie do obroży, a raczej do efektownej kolii. Pan zaś, dotychczas uczący swego psa
sztuki aportowania i gry we frisbee, zastąpiony będzie damą oniemiałą w zachwycie nad
prężącym pierś psiakiem-futrzakiem. Pojawia się jeszcze pytanie, kto – mniejsza o to, za
czyim pozwoleniem – wpadł niespodziewanie na taki pomysł i dokonał owego demonta-
żu? Kimże jest ów tajemniczy psi stylista? Uważam, że jest to ktoś, a raczej coś, co oplata
nas każdego dnia – rynek, który działa zgodnie z bezwzględnym kryterium opłacalności.

E T Y K A  P Ó Ź N E G O  K A P I T A L I Z M U  A  K U L T U R A  K O N S U M P C Y J N A
Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich dekadach kultura krajów Zachodu uległa

niezwykłej przemianie. Stadium, w którym obecnie się znajduje, przyjęło się nazywać epoką
konsumeryzmu. Mówi się o kulturze konsumpcji, konsumowaniu, konsumentach. Istota
tak rozumianej kultury zasadza się na prostej prawdzie, iż każde doświadczenie kulturo-
we może być obecnie towarem, na który ustalana jest cena i to w dosłownym rozumieniu.
Tacy badacze jak choćby Jeremy Rifkin czy Neil Postman zwracają uwagę na niebywały
wręcz rozrost branży oferującej konsumpcję doświadczeń. Znakomicie rozwija się prze-
mysł kulturalny: kina, sport, turystyka, kuchnia, multimedia, a nawet religia – wszystko
to, co oferować może współczesnemu uczestnikowi kultury namiastkę doświadczenia2.
Spośród wielu znawców tematu, takich jak Abraham Moles, Anthony Giddens i Daniel
Bell, niezwykle ciekawą analizę tego zjawiska oferuje na kartach Skonsumowanych Jona-
than Barber3. Wskazuje on bowiem, że kultura konsumpcyjna jest niejako naturalnym
następstwem gwałtownego rozwoju kapitalizmu. Badacz ten w inspirujący sposób przed-
stawia analogie w rozwoju wczesnego i późnego kapitalizmu. Nawiązuje do klasycznego
dzieła Maxa Webera i jeszcze raz wskazuje na zależności łączące etykę protestancką z
rodzącym się kapitalizmem, by w kolejnych rozdziałach nakreślić związki pomiędzy póź-
nym kapitalizmem a pozbawioną sentymentów  e t y k ą   k o n s u m p c j i .

   2 N. Postman: Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu. Tłum. L. Niedzielski, Warszawa 2006;
J. Rifkin: Wiek dostępu. Nowa kultura kapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia. Tłum. E. Kania, Wrocław 2003;
J. Rifkin: Europejskie marzenie. Jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa american dream. Tłum. W. Falkowski, A. Kostar-
czyk, Warszawa 2005.
   3 J. Barber: Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli. Warszawa 2008.
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Czym jest jednak tzw. późny kapitalizm? Jego istotę łatwiej uchwycić, gdy przyjrzy-
my się pierwszym krokom kapitalistów. Otóż, wczesny kapitalizm kierował się prostą za-
sadą dostarczenia dóbr w te miejsca, gdzie występowało zapotrzebowanie. Popyt stawał
się praprzyczyną towaru. W logiczny sposób podaż była nań odpowiedzią. Jeżeli zależ-
ność ta prowadziła do zadowolenia obu stron biorących udział w transakcji – tym lepiej;
strony ubijały interes. Produkcja trzymana była niejako w ryzach – nie mogła i nie prze-
kraczała wyraźnych granic nakreślonych przez faktyczne zapotrzebowanie.

Z biegiem czasu jednak, wespół z rozwijającą się z dekady na dekadę technologią,
rosły moce wytwórcze. Zakłady rozrastały się, manufaktury przekształcały się w fabryki,
miejsce mięśni zajęły maszyny parowe i elektryczne. W stosunkowo niedługim czasie ja-
snym się stało, że człowiek zdolny jest produkować wiele artykułów i to na skalę masową.
Cywilizacja Zachodu stała się jednocześnie cywilizacją obfitości, której kamieniem milo-
wym stało się wyprodukowanie w początkach XX wieku znamiennego Forda T – taniego
samochodu, którego egzemplarze nabyły setki tysięcy amerykańskich rodzin.

Cywilizacja obfitości – im dalej w XX wiek – stać się miała jednak cywilizacją nad-
miaru. Producenci, ku swemu przerażeniu, znaleźli się w martwym punkcie, moce nabyw-
cze klientów okazały się ograniczone, podobnie zresztą, jak ich potrzeby. Producenci zro-
zumieli, że nie da się dłużej wmawiać ludziom, że potrzebują konkretnej rzeczy, tylko
dlatego, że jest ona funkcjonalna, służy użytecznym rozwiązaniem, ułatwia życie; krótko
mówiąc, że jest praktyczna. Zgodnie pojęli, że rynek tak bardzo nasycił się wszelakimi
towarami, że nie da się ich upłynnić, odwołując się wyłącznie do zdrowego rozsądku na-
bywcy4. Innymi słowy, nikt przy zdrowych zmysłach nie potrzebuje tego wszystkiego, co
rynek ma do zaoferowania. Czas subtelnej równowagi pomiędzy podażą a popytem oka-
zał się zamkniętym rozdziałem i dopiero wówczas spostrzeżono, że od dawna należał już
do przeszłości. Producenci musieli zatem położyć podwaliny pod nową etykę: etykę kon-
sumeryzmu. Miast odwoływać się do rozsądku nabywcy, zwrócono się do jego uczuć. Stwo-
rzono reklamę i markę. Znak zaczął konotować całą serię bardziej lub mniej wypowie-
dzianych znaczeń, cech, skojarzeń a nawet wspomnień. Etyka protestancka, nakazująca –
w olbrzymim skrócie rzecz jasna – pracę, wymóg oszczędzania i bogacenia się, zaspakaja-
nia potrzeb z jednoczesnym poszanowaniem wolności innych, a jednocześnie samokon-
trolę i dyscyplinę, została zastąpiona etyką konsumpcji, której jedynym prawem (a jedno-
cześnie nakazem) okazało się prawo do przyjemności. Funkcjonalność towaru zastąpio-
na została przez pożądane skojarzenia, jakie ten miał wywoływać.

P r a w o   d o   p r z y j e m n o ś c i   – to tutaj moim zdaniem niepostrzeżenie wcho-
dzimy na teren, który daje się opisać z perspektywy psychologii ewolucyjnej i który z dużą
dokładnością jest w stanie podać długość i strukturę smyczy, łączącej naszą właścicielkę z
jej pudelkiem. Przyjemność jest wszak stanem, który naszym przodkom sygnalizował wy-
stąpienie stanu pożądanego dla ustroju. Przyjemność (w różnych rzecz jasna formach i
natężeniu) odczuwano w chwili jedzenia (dostarczanie niezbędnych do rozwoju organi-
zmu składników), odczuwano ją w czasie kopulacji (czynność kluczowa dla przetrwania
materiału genetycznego), w czasie okazjonalnych pogaduszek z współplemieńcami (wy-
miana informacji strategicznych) itd5. Pamiętajmy, że przyjemność generowana jest przez
umysł, który rozwijał się w środowisku o pewnych specyficznych cechach. Zadaniem tego
umysłu jest takie kierowanie działaniami organizmu, by okazało się to jak najbardziej
   4 Zob. też N. Klein: No logo. Tłum. H. Pustuła. Opole 2004.
   5 Por. np. D. M. Buss Buss: Psychologia ewolucyjna. Jak wytłumaczyć społeczne zachowanie człowieka? Najnowsze kon-
cepcje. Tłum. M. Orski. Gdańsk 2001; R. Dunbar: Grooming, Gossip, and the Evolution of Language. Cambridge 1996;
S. Baron-Cohen: Mindblindness: An Essay on Autism and Theory of Mind. Cambridge MA-London 1999



korzystne dla osobnika. Nic zatem dziwnego, że w przypadku zaspokajania niezbędnych
potrzeb organizm odczuwa przyjemność, skoro jakoś musi się nauczyć, by w dalszej przy-
szłości podobnych okazji nie unikać.

Obawiam się, że o tej prostej zasadzie memetyka niestety – niekiedy – zdaje się
zapominać. To przecież u Susan Blackmore (być może najbardziej wpływowej obecnie
popularyzatorki tez memetycznych) czytamy o zerwaniu się memetycznego czworono-
ga ze smyczy trzymanej przez geny, więcej, o zamianie miejscami w stosunku pan–pies.
Ewolucja memetyczna, w myśl tego twierdzenia, wejść ma na zupełnie nowy tor, nieza-
leżny od niczego wcześniej, czego konsekwencje są o wiele dalej idące, ponieważ wy-
wierają wpływ na ewolucję naszych ciał i umysłów. Czy aby na pewno jednak ewolucja
kultury podtrzymuje tę tezę? Uważam, że umysł Homo sapiens sapiens w żaden znaczą-
cy sposób, mimo wszystko, nie różni się od umysłów łowców–zbieraczy sprzed kilkuna-
stu tysięcy lat. Nie sądzę, by w jakimś stopniu został on zmodyfikowany przez obecność
memów. Nie mam jednak wystarczających kompetencji, by na tym polu szerzej się wy-
powiadać. Postaram się więc wykazać, że pomimo niebywałego wręcz tempa rozwoju
oferty kulturalnej, w dalszym ciągu rozwój ten dokonuje się w ściśle określonych naszą
psycho-ewolucyjną konstrukcją ramach. Innymi słowy, biorąc pod uwagę nasze ewolu-
cyjnie wbudowane upodobania (i wynikającą z nich przyjemność) możemy wydeduko-
wać takie produkty przemysłu kultury, które będą popularniejsze od innych. I wcale ich
popularności nie trzeba tłumaczyć silniejszą pozycją w puli memetycznej. Kultura roz-
wijała się i w dalszym ciągu rozwija się w sposób, który jest do wytłumaczenia w oparciu
o teorie psycho-ewolucyjne. Krótko mówiąc, nasz pudel, być może jest po mocnym
„upgrejdzie”, jednak w dalszym ciągu pozostaje psem, który podstawowych cech żywe-
go zwierzęcia nigdy się nie pozbędzie.

Powróćmy jednak do rozważań na temat etyki przyjemności i społeczeństw post-
kapitalistycznych. Jeżeli przyjmiemy, że przemiany gospodarcze doprowadziły do naro-
dzin cywilizacji obfitości oraz że wynikiem tego jest przeformułowanie zasad rządzących
konsumpcją, to psycho-ewolucyjna smycz, łącząca – jak mniemam – odbiorcę kultury z
kulturowym przemysłem, okaże się jeszcze wyraźniejsza. Wspomnieliśmy wcześniej, że
obfitość dostępnych na rynku produktów wymusza niejako zmianę sposobu myślenia o
wyborze dokonywanym przez nabywcę. Klient wchodzący do sklepu nie ma już do czynie-
nia z sytuacją, jaka miała miejsce – mniej więcej – do końca XIX w., kiedy to chcąc kupić
mąkę po prostu o nią prosił. W dzisiejszych czasach nie tylko gatunków mąki, ale i innych
rodzajów produktów ma on u nas dostatek, a często jedyną różnicą pomiędzy nimi jest
tak naprawdę… marka.

Nazwa. Opakowanie. Logo. Kryterium, które na rynku jest zjawiskiem stosunko-
wo nowym, a którego celem nie jest nic innego, jak budowanie  s k o j a r z e ń ,  których
natura jest przede wszystkim  c z y s t o   e m o c j o n a l n a .  To ze względu na logo konsu-
menci będą twierdzić, że bardziej lubią coca-colę niż pepsi, choć kiedy nie zobaczą znaku
towarowego, do którego tak bardzo są przywiązani, ich wybór wcale tego nie potwierdzi i
w swoich wskazaniach będą mylić się raz za razem. Zatem wybór produktu ma być moty-
wowany przy pomocy emocji. Marka konotuje odczucia, przeżycia, wartości, styl bycia i
to te właśnie cechy zadecydować mają o wyborze.

Można rzec, że jest to wymarzona sytuacja, by ewolucja memetyczna wystartowała
z miejsca. Mamy bowiem do czynienia z olbrzymią pulą memową, na rynku obecna jest
cała masa produktów, które walczyć będą o dostęp do naszych umysłów. Od tego bo-
wiem, w dosłownym sensie, zależy ich „być albo nie być”. Ale dobór memetyczny nie
dokonuje się sam, w doskonałej równowadze, pozbawiony żadnych nacisków, w tajemni-
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czej platońskiej próżni. Głównym kryterium pozostaje dlań ewolucyjnie uformowany
umysł. To on decyduje, które memy są popularniejsze od innych, to on wszak je łatwiej od
innych zapamiętuje i intensywniej „podaje dalej”. Z tych też powodów sądzę, że ewolucja
kultury nie dokonuje się na zasadzie  p r z y p a d k u ,  tak jak ma to miejsce w przyrodzie.
Takie twierdzenie jest o wiele trudniejsze do obronienia niż można by zakładać. Produ-
centów, w obliczu zażartej walki – na wszystkich frontach (w końcu mamy do czynienia z
kulturą konsumpcyjną, która dosłownie każdą sferę przeżyć gotowa jest skomercjalizo-
wać) – po prostu nie stać na wypuszczanie na rynek produktów budowanych w oparciu o
przypadkowe kryteria. Kryteria te muszą być ściśle określone, aby mogły wydać się z per-
spektywy ostatecznego weryfikatora, czyli umysłu Homo sapiens sapiens konkurencyjne.
Kultura konsumpcyjna dyktowana zasadą przyjemności przyjmować będzie łatwy do prze-
widzenia kształt6 . Przyjrzyjmy się zatem, jak z grubsza wygląda tylko jedna z gałęzi pop-
kultury, którą jest rozrywka telewizyjna.

Ł O W C A - Z B I E R A C Z  P R Z E D  T E L E W I Z O R E M
Podstawowym założeniem psychologii ewolucyjnej jest twierdzenie, że umysł Homo

sapiens sapiens nie zmienił się od czasów, gdy pierwsi przedstawiciele naszego gatunku
biegali jeszcze całymi hordami po sawannach. Skoro stanowimy jeden i ten sam gatunek,
nasze umysły również muszą być identyczne. No, chyba że niepostrzeżenie staliśmy się
kolejnym po Homo sapiens sapiens gatunkiem (dane paleoantropologiczne jednak całko-
wicie temu przeczą). Oznacza to zatem, że dziś przed monitorem komputera, telebimem,
czy telewizorem zasiada taki sam łowca-zbieracz, który oczekuje specyficznych bodźców
i pragnie być zainteresowany w taki sposób, jaki najlepiej odpowiada jego naturze. A
natura Homo sapiens sapiens jest przede wszystkim społeczna. Umysły nasze najlepiej
funkcjonują w niedużej grupie, której społeczna dynamika rządzi się określonymi prawa-
mi, w jej ramach realizuje się z powodzeniem nasza strategia reprodukcyjna (umiarkowa-
na poligamia, względnie seryjna monogamia), zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, w
obrębie takiej grupy doskonale funkcjonują modele wychowawcze (a konkretnie socjali-
zacja grupowa7), podział pracy itd.

W ramach takiej społeczności najlepiej wykształca się struktura hierarchiczna, w
której umysł pracuje (mówiąc obrazowo) na najwyższych obrotach. Grupa łowiecko-zbie-
racka czy zbiorowość koczownicza, jako że składa się z ok. 100, 150 osób, wymusza rów-
nież relacje międzyosobnicze, których natura jest o wiele głębsza niż w dzisiejszym, moc-
no zatomizowanym i anonimowym świecie. W gruncie rzeczy jest to duży zbiór kilku ro-
dzin, gdzie każdy połączony jest ze wszystkimi ściśle określoną relacją. Przed takową grupą,
bytującą w określonym środowisku, stoją problemy, które członkowie takiej zbiorowości
– by przetrwać – muszą rozwiązać. Istnieje więc zagrożenie ze strony niektórych drapież-
ników, należy zatroszczyć się o dobre pożywienie i dostęp do źródeł pitnej wody, trzeba
bronić życia i dobytku przed innymi, unikać trucizn, zakażeń i innych niebezpieczeństw,
umieć wykrywać próby manipulacji, zawiązywać dobrze funkcjonujące koalicje itd. Tego
typu wymogi z powodów czysto naturalnych bardzo skutecznie zajmować będą naszą uwagę
i nasz umysł reagować będzie na podobne dane z niebywałą żywiołowością. Przyczyna
takiego stanu rzeczy jest prosta do wytłumaczenia: ci z naszych przodków, którzy potrafili
skutecznie takim problemom zaradzić, osiągali większy sukces reprodukcyjny, a my, ich

   6 Zwracam uwagę, że piszę o kulturze konsumpcyjnej. Obcowanie z tekstem czy muzyką Bacha rzadko staje się jej przed-
miotem; mam na myśli raczej mainstream, który będzie łatwy w odbiorze i równie lekki do „przetrawienia” dla jak najwięk-
szej liczby osób.
   7 J. R. Harris: Geny czy wychowanie. Co wyrośnie z naszych dzieci i dlaczego. Tłum. A. Polkowski. Warszawa 2000.
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spadkobiercy, odziedziczyliśmy po nich te właśnie tendencje, które, pomimo zmiany wa-
runków bytowania, pozostały niezmienione.

Z tej perspektywy rozrywka jawić się może jako  o d p o w i e d ź   n a   t e   e w o -
l u c y j n e  p o t r z e b y ,   z a s p o k a j a   „ t ę s k n o t ę ”   z a   s t a n e m   n a t u r a l n y m .
Doskonałą metaforę tego stanu rzeczy przedstawił Steven Pinker twierdząc, że rozryw-
ka jest swego rodzaju tortem  d l a   m ó z g u 8. Torty, choć nie występowały na sawan-
nach, zatem jako gatunek (my i nasze żołądki) nie jesteśmy do nich ewolucyjnie przy-
stosowani, będą stanowić nie lada pokusę, albowiem są one źródłem białek, tłuszczów i
węglowodanów, upakowanych w takim stężeniu, że spożycie ich wydaje się niesłychanie
nęcące. Przyjemność jedzenia tortu jest dla organizmu wielką nagrodą, stanowi swego
rodzaju super-bodziec, auto-stymulację, której celem nie jest nic więcej, jak niepropor-
cjonalnie duża przyjemność. Rozrywka – argumentuje Pinker – działa na podobnej za-
sadzie. W sytuacji, w której wszystkie faktyczne potrzeby pozostają względnie zaspoko-
jone i pojawia się zagrożenie nudą, możemy dawkować sobie treści, których zadaniem
nie jest nic innego, jak pobudzać nasz umysł celem odczuwania przyjemności. Będzie-
my zatem raczyć się historyjkami o grupach łowiecko-zbierackich (ewentualnie ich po-
jedynczych członkach), które stają w obliczu pewnego problemu (walczą z wrogim ple-
mieniem, tępią plagę potworów pustoszących ich tereny itp.).

Powyżej nakreśliliśmy bardzo skrótową charakterystykę problemów stojących przed
członkami grupy łowiecko-zbierackiej. Psychologia ewolucyjna wskazuje, że problemy te
w dużej mierze warunkowały ewolucję naszego umysłu i że za ich to sprawą właśnie szcze-
gólnie łatwo reaguje on na te cechy środowiska, które dla rozwiązania owych problemów
mogą mieć decydujące znaczenie. W radzeniu sobie z nimi pomocne są mechanizmy
umysłowe, których funkcjonowanie zostało szeroko omówione przez czołowych badaczy-
ewolucjonistów. Obecność potencjalnej partnerki seksualnej uruchamia w nas moduły
kojarzeniowe, pozwalające ocenić jej wartość reprodukcyjną, obecność rywala wyzwala w
nas zazdrość, możliwość manipulacji uczula nas na okoliczność próby oszustwa, nieprzy-
jazne środowisko bądź zbliżające się zagrożenie wzmagają czujność przy wykrywaniu śla-
dów działań intencjonalnych w otoczeniu itd9. Rozwój naszych umysłów jest więc w dużej
mierze dziełem genów, jednak o przydatności zdolności przez owe geny warunkowanych
zadecydowało środowisko naszych przodków i problemy, którym musieli stawiać czoła.
Dlatego też na tej podstawie możemy przypuszczać, że  i s t n i e j ą   t r e ś c i ,   s y t u a c j e ,
w y d a r z e n i a ,   k t ó r e   o   w i e l e   s i l n i e j   n i ż   i n n e   a n g a ż o w a ć   b ę d ą
n a s z ą   u w a g ę 10.  I to one właśnie, w ogromnej mierze, warunkują treści i formy roz-
rywki, z jaką możemy się dziś spotkać.

Idąc tym tropem, psycholog Daniel Nettle11 wskazuje na niezwykle ciekawe – z ewo-
lucyjnego punktu widzenia – prawidłowości rządzące strukturą fabuły (badacz ów skupia
się głównie na budowie szekspirowskich dramatów). Wskazuje on, że każde z dzieł można
analizować z perspektywy szans przetrwania jego bohaterów. Nim jednak dochodzi do tego
wniosku, Nettle uzmysławia niezwykle istotny fakt: każdy z analizowanych przez niego utwo-
rów Szekspira charakteryzuje się określoną, zazwyczaj niedużą liczbą bohaterów12. Widz
   8 S. Pinker: Jak działa umysł. Tłum. M. Koraszewska. Warszawa 2002.
   9 P. Boyer: I człowiek stworzył bogów. Tłum. K. Szeżyńska-Maćkowiak. Warszawa 2005; T. Kozłowski: Kłamię, więc jestem.
W poszukiwaniu początków samoświadomości. Taszów 2007.
   10 R. Brodie: Wirus umysłu. Łódź 1997.
   11 D. Nettle: The wheel of fire and the mating game: explaining the origins of tragedy and comedy. Journal of Cultural and
Evolutionary Psychology. 2005 nr 3: 39-56.
   12 Wątek ten wymaga bardziej pogłębionej analizy. Czytając np. Wojnę i pokój Tołstoja można szybko zwątpić w założenia
Nettle’a, że kluczowe znaczenie dla głównego bohatera ma kilka osób. Ale rozstrzygnięcia Proppa, dotyczące morfologii
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lub czytelnik stykający się z dziełami Szekspira nie uświadamiają sobie zazwyczaj znacze-
nia tej zasady. Tymczasem nawet tak ogólna cecha dramatu, jak liczba bohaterów, wynika
– jak twierdzi Nettle – z biologicznych uwarunkowań naszych procesów psychicznych.
Nasz umysł, zgodnie z tym tokiem rozumowania, najlepiej funkcjonuje właśnie w takiej,
niewielkiej grupie (o czym była mowa już wcześniej). Relacje pomiędzy członkami takiej
grupy (bohaterami utworu) są łatwiejsze do uchwycenia właśnie z tego względu, że w
przeszłości całe nasze życie ograniczało się właśnie do takich, niewielkich grup. Prawidło-
wość tę zauważamy również w innych utworach fabularnych, a najbardziej wyrazistym
przykładem mogą być tutaj telenowele, których akcja toczy się po prostu w obrębie rodzi-
ny lub kilku rodzin. Powróćmy jednak do dramatów Szekspira. Akcja utworu (niezależnie
od tego, czy mamy do czynienia z komediami, czy tragediami) oscyluje wokół problemu o
znaczeniu fundamentalnym z punktu widzenia sukcesu reprodukcyjnego głównego boha-
tera (lub – jeszcze lepiej – kilku bohaterów). Nettle wskazuje również na pewną subtelną
prawidłowość (nie sprawdza się jednak ona w 100%), że komedie zazwyczaj oscylują wokół
sytuacji związanych z seksem (zaloty, ożenek, zdrady), tragedie zaś wokół problemów
związanych ze statusem społecznym (władza, knowania i zabójstwa). Bohaterowie dra-
matów Szekspira powiązani są ze sobą całą siecią subtelnych relacji w taki sposób, że
sytuacja, w której znajduje się jeden z bohaterów, w istotny sposób wpływa na życie i
decyzje innych postaci (kolejna prawidłowość zaczerpnięta ze społecznej dynamiki grup
łowiecko-zbierackich). Sprawia to, że fabuła wydaje się niezwykle ciekawa, umysł ogląda-
jącego bezustannie musi analizować gwałtowne zmiany w społecznej dynamice tworzonej
przez bohaterów utworu.

Zauważmy, że w taki oto, psycho-ewolucyjny, sposób możemy przeanalizować
większość istniejących fabuł. A te, które odniosły w historii popkultury oszałamiający
sukces w ewidentny sposób – choć, rzecz jasna, nie musi być to działanie zamierzone –
czerpią z ewolucyjnej spuścizny naszego gatunku. Romanse, komedie romantyczne, opery
mydlane, filmy wojenne, filmy akcji, sensacyjne, horrory, wszystkie one, choć na pierw-
szy rzut oka tak od siebie różne, zazwyczaj dotyczą problemów, które na dłuższą metę
odbijają się na sukcesie reprodukcyjnym bohatera: zawód miłosny, walka o przetrwa-
nie, o status, waśnie rodzinne, niewola, głód, wojna, czystka etniczna, zdrada, choroba,
ucieczka przed drapieżcą itd. – oto repertuar fabuł, które od zawsze inspirowały twór-
ców i interesowały odbiorców.

Tak określone formy i treści odnajdziemy ponadto w innych dziełach popkultury,
nie tylko w filmach czy serialach. Teleturnieje oferują nam możliwość śledzenia rywaliza-
cji o zasoby, programy informacyjne natomiast coraz częściej zaczynają „skręcać” w stro-
nę inforozrywki (ang. infotainment, zwanej przez niektórych polskich autorów również
„infozrywką”13), która przedstawiane fakty stara się okraszać wszelakimi dwuznaczno-
ściami, sugestiami, atmosferą skandalu (nierzadko towarzyskiego). Przykładem infozrywki
z obszaru prasy (ale za to w najczystszej formie) są tabloidy, a ich oferta praktycznie w
całości wytłumaczona być może kompatybilnością z ewolucyjnie ukształtowanym umy-
słem Homo sapiens s. (łącznie z absolutnym kuriozum w postaci dziewczyny topless, która
spogląda na czytelników z ostatniej strony, zazwyczaj odsłaniając w kilku zdaniach sekre-
ty swej alkowy). Dopełnieniem takiej rozrywki wydaje się być również wszechobecna hi-
najstarszych fabuł, jakie interesowały człowieka, bajek,  zdają się jednak tę tezę  potwierdzać, uzmysławiając jednocześnie
wtórność  „odkryć” Nettle’a  względem filologicznych dociekań nad narracją. Por. Wł. Propp: Morfologia bajki. Przeł.
W. Wojtyga-Zagórska, Warszawa 1976.
   13 P. Legutko, D. Rodziewicz: Gra w media. Między informacją a deformacją. Warszawa 2007; por. też K. Łuszczek: No-
woczesna telewizja, czyli bliskie spotkania z kulturą masową. Tychy 2004; K. T. Toeplitz: Dokąd prowadzą nas media.
Warszawa 2006.
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perseksualizacja. To, że bez problemu mówić możemy o takim właśnie zjawisku, nie wy-
nika wcale z jedynej w swoim rodzaju „obsesji” kultury Zachodu na tym właśnie punkcie.
Taka forma przekazu wynika po prostu z dużego zainteresowania seksem, które jest cechą
naturalną ludzi jako gatunku biologicznego. Bohaterowie określani mianem fizycznie pięk-
nych i seksownych wpasowują się z olbrzymią łatwością w ponadkulturowe kanony pięk-
na, co sugeruje biologiczny rodowód takich właśnie preferencji.

Zwróćmy również uwagę na fakt, że samą istotę fabuły, jej sensowność, również
możemy starać się wyjaśnić w odwołaniu do języka nauk ewolucyjnych. Źródłem fabuły
jest konflikt. Trudno uznać za fabułę ciąg wydarzeń, w których nie ma konfliktu, czy
choćby działań określonego podmiotu. Za taki eksperyment można by uznać na przy-
kład film Koyaanisqatsi Godfreya Reggio. Obraz ten przedstawia na przestrzeni blisko
90 min. obrazy przyrody zestawione z obrazami cywilizacji. Film słynie z nietypowych
ujęć i zabaw czasem (przyśpieszone bądź zwolnione tempo). Ruchome obrazy tętnią-
cych życiem miast, wsparte hipnotyczną muzyką Phillipa Glassa, pejzaże oglądane z
ogromnych wysokości, gdzie nie widać już ludzi, a tylko miasta i nieboskłon, stają się
nie lada wyzwaniem dla telewidza (czy szerzej: odbiorcy), lubującego się w treściach
fabularnych. Aby dzieło wydało się ciekawe, na pierwszym planie muszą się w nim jed-
nak znaleźć działania ludzkie. Koyaanisqatsi łamie tę zasadę. Regułę tę gwałciły rów-
nież dzieła do pewnego stopnia prowokacyjne, jak np. film Sen Andy’ego Warhola,
przedstawiające po prostu śpiącego mężczyznę.

Działania przedstawionych podmiotów, prócz faktu, że są widoczne i na pierw-
szym planie, muszą być również do pewnego stopnia sprzeczne. Doskonała współpraca
jest zaprzeczeniem zwykłej fabuły. Inaczej za ciekawy film czy książkę, godną przeniesie-
nia na ekran i pokazania szerszej publiczności, można by uznać historię rodziny jedzącej
obiad, spacerującej po parku lub idącej do kościoła (dlatego w  p o p k u l t u r z e   jeśli
tematem jest rodzinny obiad, to koniecznie z trutką w talerzu bogatej ciotki, jeśli spacer
po parku, to tylko pod okiem pedofila śledzącego hołubioną córeczkę, jeżeli zaś wyjście
do kościoła, to pod warunkiem, że mszę odprawia ksiądz-kochanek itd.). Konflikt, ukryte
intencje, pragnienia itd. w bardzo znaczący sposób wzbogacają wydarzenia, a ostatecznie
– jak na dobrą fabułę przystało – prowadzą nieuchronnie do punktu kulminacyjnego,
czyli sytuacji, w której strategie poszczególnych bohaterów zostają ukazane w całej kra-
sie14. Z tych też powodów punkt kulminacyjny wydaje się tak emocjonujący. Zazwyczaj
bowiem, w codziennym życiu, mamy do czynienia z działaniami nie do końca jawnymi, po
części ukrywanymi przed innymi, takimi, których intencje jasne są tylko dla nas. Nierzad-
ko działania te mogą być wymierzone przeciwko innym (np. potajemna rywalizacja o
względy szefa) i dopiero ujawnienie takich praktyk prowadzi do gwałtownego wzburze-
nia emocjonalnego u obu stron. Punkty kulminacyjne fabuł stanowią doskonałe odzwier-
ciedlenie tej zasady (nazwijmy ją „zasadą konfrontacji”). Np. w trylogii George’a Lucasa
punktem kulminacyjnym (zarówno w Imperium kontratakuje jak i w Powrocie Jedi) jest
scena pojedynku Luka z jego ojcem, Darthem Vaderem, ale może być to również scena
ujawnienia się szpiega, zdrajcy, lub skrytobójcy (eksploatowana choćby przez kolejne po-
kolenia pisarzy kryminałów), odkrycie spisku, potajemnego romansu itd.

To, że punkt kulminacyjny wydaje się momentem tak dużego napięcia, jest ewi-
dentnym igraniem z ewolucyjnie w nas zakodowaną tendencją do ukrywania części na-
szych intencji przed innymi. Nigdy wszak nie mówimy wszystkim o swoich działaniach15.

14 Równie ciekawym eksperymentem mógłby być także film, w którym pomimo sprzecznych interesów nie dochodzi do
punktu kulminacyjnego. Sytuacja ta byłaby być może jak z życia wzięta, jednak zdecydowanie za mało ciekawa.
15 Por. np. T. Witkowski: Inteligencja makiaweliczna. Rzecz o pochodzeniu natury ludzkiej. Taszów 2005.
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Ujawnienie powodów naszych działań, które, siłą rzeczy, niekiedy sprzeczne są z intere-
sem innych, wzbudza w nas niepokój. Punkt kulminacyjny jest właśnie skomasowaną dawką
podniecenia, biorącego swe źródło w obawie, że zostanie się zdemaskowanym, skonfron-
towanym, doprowadzonym do sytuacji skrajnej, w której alternatywą będzie poddać się
lub podjąć walkę. Z tych też powodów nietrudno o konkluzję, że tajemnicą dobrej fabuły
jest dostarczenie widzowi smacznej mieszanki romansu i przemocy, lakonicznie ujętej w
haśle Kiss-kiss, bang-bang16.

Zanim przejdę do konkluzji swojego wywodu, pozwolę sobie jedynie zauważyć, że
– jak sądzę – nie bez podstaw jest twierdzenie, iż obecnie obserwujemy zjawisko noto-
rycznego epatowania punktem kulminacyjnym. Każda z wiadomości w serwisie informa-
cyjnym winna być przygotowana w taki sposób, by bardzo skutecznie przykuwać uwagę,
napięcie w teleturniejach budowane jest przy pomocy odpowiedniej, niekiedy bardzo
mrocznej muzyki, zupełnie tak, jakby na uczestników czekało nie lada niebezpieczeń-
stwo, standardem zaś – na co uwagę zwraca również Neil Postman – stało się nieustające
„A teraz”, swoista metareguła, odzierająca z szerszego kontekstu każde wydarzenie, dzia-
łanie, czy osobę17. Dzięki temu emocje nie opadają ani na chwilę, a telewidz od razu może
przenieść się w inne miejsce, obiecujące kolejne wrażenia. Info-tainment, czyli forma przed-
stawianych wiadomości, wydaje się być idealnym przykładem nieustającego punktu kul-
minacyjnego. Na oczach widzów jako przełomowe, nieprawdopodobne, z ostatniej chwi-
li, niesłychane, wstrząsające przedstawiane są wydarzenia, które nie mają absolutnie żad-
nego znaczenia dla naszego życia czy przetrwania.

L O S O W Y C H  M U T A C J I  N I E  B Ę D Z I E
Kultura konsumpcyjna, pomimo wielorakich treści, pomimo olbrzymiego obszaru

występowania, natychmiastowości, prędkości, jakie ze sobą niesie, w gruncie rzeczy może
być wytłumaczona dzięki specyficznym predyspozycjom naszego umysłu. Przypomina być
może niebo rozświetlane burzą fajerwerków, feerię barw, serię nieustających eksplozji
znaczeń i obrazów, jednak mimo wszystko zmuszona jest respektować pewne psycho-
ewolucyjne kanony. Istnieją treści, które ze swej natury są bardziej kompatybilne z naszą
konstrukcją psychiczną. Z dużą łatwością aktywują one mechanizmy, które dzięki selekcji
naturalnej stały się niezbywalnym wyposażeniem naszego umysłu. Mamy zatem właści-
ciela i jego psa: mechanizmy umysłowe oraz treści i formy, które on produkuje, dobiera-
jąc je sobie  według swoich potrzeb i upodobań.

W ostatnich latach jednak – jak zostało to zasugerowane na początku – pomiędzy
pana i jego psa wkroczył rynek, pełniący rolę psiego fryzjera, którego zadaniem jest takie
przetworzenie czworonoga, by jak najdoskonalej odpowiadał zapotrzebowaniu klienta.
Celem rynku stało się stworzenie produktu optymalnego, doskonale kompatybilnego. Jeżeli
zatem nasz umysł lubuje się w obrazach rywalizacji, walki, zawiłych interakcjach, miłost-
kach – dostanie ich, ile zapragnie i to w takiej ilości, jakiej się nie spodziewał.

Cel, jaki przyświeca takiej strategii jest oczywiście łatwy do przewidzenia – jest nim
wymierny zysk. A to oznacza, że kultura konsumpcyjna od dłuższego czasu (o ile nie od
początku epoki konsumpcji) trwa w trudnym do przezwyciężenia uścisku: z jednej strony
determinowana jest ograniczeniami naszego umysłu (popytem), z drugiej – podażą, która

   16 S. Pinker: Jak działa… Op. cit.
    17 N. Postman: Zabawić się… Op. cit. Por. N. Postman Neil, 1995, Technopol. Triumf techniki nad kulturą. Tłum.
A. Tanalska-Dulęba. Warszawa 1995; N. Postman: W stronę XVIII stulecia. Jak przeszłość może doskonalić naszą przy-
szłość. Tłum. R. Frąc. Warszawa 2000; zob. też J. Bobryk: Świadomość człowieka w epoce mediów elektronicznych.
Warszawa 2004; G. Sartori: Homo videns. Telewizja i post-myślenie. Tłum. J. Uszyński. Warszawa 2007.
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stara się w jak najlepszym stopniu na ów popyt odpowiedzieć. Treści, które wyłamują się
z tegoż schematu stają się elementem niszowym, niekiedy elitarnym, wymagającym od
swych odbiorców nieco więcej, a przez to – i jest to cecha ważąca – mało opłacalnym.
Mamy więc do czynienia ze sprzężeniem zwrotnym, błędnym kołem podaży i popytu,
które napędzane jest przez chęć olbrzymiego zysku (producenci) oraz pragnienie eksta-
zy, przyjemności, nirwany (konsumenci). Krąg ten niezwykle trudno przerwać, ponieważ
jest on rezultatem naszej konstrukcji bio-psychologicznej, czyli pewnych wrodzonych pre-
ferencji oraz zbudowanych na ich bazie, niezwykle silnych przyzwyczajeń, które ustalają
obowiązujące standardy rozrywki.

Sądzę, że na obecnym etapie nie ma woli (zarówno ze strony konsumentów, jak i
producentów kultury), by ów zaklęty krąg przerwać. Podobny zabieg po prostu się nie
opłaca. Alternatywne formy rozrywki, które nie respektowałyby zasad, zgodnie z którymi
funkcjonują nasze umysły, mogłyby w ogóle nie być postrzegane jako rozrywka, korzyści
płynące z takiej oferty byłyby zaś znikome. Z tych też powodów daleki jestem od stwier-
dzenia, że kultura rozwija się samodzielnie i na drodze przypadku. Pies, choć bardzo
odmieniony, wciąż biega na smyczy. Nasz umysł z góry wyznacza pewne treści i formy,
twórcy zaś muszą się tym wymogom podporządkować. O nieskrępowanej ewolucji me-
mów moglibyśmy mówić w chwili, gdyby na naszych oczach rodziły się formy i sensy,
których nie dałoby się z taką łatwością opisać przy pomocy aparatury pojęciowej psycho-
logii ewolucyjnej. Tak jednak nie jest. Kultura – albo może raczej: przemysł kultury – nie
może i nie będzie rozwijać się swobodnie.

Podsumowując, nie wykluczam, że kultura rozwijała się i rozwija nadal na drodze
pewnej formy selekcji, zakładam, że wiele zjawisk na jej gruncie można wytłumaczyć od-
wołując się do terminologii i metod z zakresu nauk ewolucyjnych. Uważam jednak, że
swoboda, z jaką selekcja ta przebiega, jest ograniczona bardziej, niż memetycy podejrze-
wają. Sądzę, że kategoria przypadkowości jest w tym momencie wysoce nieprawdopo-
dobna, a przynajmniej – spekulatywna. Na obszarze kultury konsumpcyjnej, której jedy-
nym liczącym się kryterium pozostaje wartość rynkowa, mamy do czynienia nie z nieskrę-
powanym doborem naturalnym, ale z mocno ograniczoną selekcją sztuczną.

PRZYPADEK SIĘ NIE OPŁACA – Streszczenie
Autor poddaje krytyce tezę obecną w dziełach niektórych memetyków, mówiącą, że ewolu-

cja memetyczna może oderwać się od ewolucji biologicznej, oraz że kształt dzisiejszej kultury w
dużej mierze twierdzenie takie potwierdza. Autor stara się wskazać niezmienne – bo zakorzenione
w bio-psychicznej konstrukcji Homo sapiens sapiens – determinanty, które ograniczają możliwości
powstawania nowych idei. Jego zdaniem formy i treści obecne w popkulturze stanowią całkowite
zaprzeczenie twierdzenia, jakoby siłą decydującą o powstawaniu i przetrwaniu nowych memów był
czysty przypadek. Skłania się on raczej ku stwierdzeniu, że dobór w puli memowej (którą jest dzi-
siejsza popkultura) zbliżony jest swą formą nie do doboru naturalnego, ale sztucznego, gdzie ze-
wnętrzny podmiot decyduje, które idee nadają się do ewentualnej replikacji. Kryterium decydują-
cym w tym względzie jest rynek i wymóg opłacalności, a ta z kolei uzależniona jest od łatwości, z
jaką ludzki umysł przyjmuje nowe – wymyślone przez twórców przemysłu kultury – memy. Twór-
ców tych nie stać na wprowadzanie zupełnie przypadkowych memów. W przeciwnym razie rynek
mógłby boleśnie zweryfikować ich strategię, a takiej porażki nie życzy sobie żaden z nich.

COINCIDENCE DOES NOT PAY OFF – Summary
The author criticizes the thesis present in the works of some “memeticians” which claims

that memetic evolution may break away from biological evolution and that the form of contempo-
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rary culture substantially confirms such statement. The author tries to point out constant – since
deeply rooted in the bio-psychical structure of Homo sapiens sapiens – determinants which limit
the possibility of establishing new ideas. According to him, forms and messages present in popular
culture completely contradict the thesis stating that the power which determines the creation and
survival of new memes is coincidental. He is rather of the opinion that the selection in a memetic
pool (which is the contemporary pop culture) in terms of its form does not resemble the natural
selection but the artificial one, where an outside subject decides which ideas are suitable for poten-
tial replication. The decisive criterion is the market and a requirement of profitability, which is
dependant on ease with which the human mind can receive new – made by culture industry cre-
ators – memes. These creators cannot afford to introduce entirely coincidental memes. Otherwise,
the market would painfully verify their strategy, which would be a defeat they do not wish for
themselves.





DOBROSŁAWA WĘŻOWICZ-ZIÓŁKOWSKA

O WARUNKACH KONIECZNYCH DOSTOSOWANIA MEMETYCZNEGO.
WYBRANE ASPEKTY

D Z I E Ń  L I S A ?  D Z I E Ń  P A W I A ?
Tego dnia, kiedy Australopitek lub któryś z jego współplemieńców zdołał zakomuniko-

wać już nie tylko konkretne i aktualne doświadczenie, ale treść subiektywnego doświadczenia,
osobistej „symulacji”, narodziło się nowe królestwo: królestwo idei. Stała się możliwa nowa
ewolucja, ewolucja kultury1 - stwierdził Jacques Monod, docierając w swych dociekaniach
nad rolą przypadku i konieczności w ewolucji do granic selekcji idei, granic, które dzisiaj
całkiem skutecznie zdaje się pokonywać memetyka.  Chociaż jej osiągnięcia w tym wzglę-
dzie są już znaczące ( by wskazać tylko na Boga urojonego Richarda Dawkinsa, czy Maszynę
memową Susan Blackmore)2, nie one jednak stanowić będą  główną płaszczyznę odniesie-
nia w podjętej tu próbie rozważenia warunków narodzin elementarnej komunikacji symbo-
licznej i rozwoju zdolności semiotycznych człowieka. Stanowić ją będą neoewolucjonistycz-
ne teorie altruizmu biologicznego i tzw. dostosowania łącznego, których wpływ na pojawie-
nie się selekcyjnej presji memetycznej wydaje się być niedoceniony. To z ich perspektywy
zamierzam przyjrzeć się (oczywiście metaforycznie traktowanemu) temu dniu z przytoczo-
nej wypowiedzi Monoda, w którym przypadkowa mutacja „na symbolizm” została dostrze-
żona przez dobór, dostała się w tryby zachowawczej maszyny replikacyjnej i z racji tego
początkowego „wyboru” nie miała już szansy ucieczki przed koniecznością. Okazawszy się
korzystną,  przywiodła zaś nasz gatunek do stanu aktualnego uzależnienia od języka, komu-
nikacji, przekazu informacji kulturowej, mediów; stanu „maszyny memowej” zdolnej wszakże
do poszukiwania prawdy o sobie samej i otaczającym ją świecie, wyposażonej na dodatek w
potrafiący operować znakami umysł i cnoty moralne.

Założenie o istnieniu warunkowanego doborem związku pomiędzy wykształceniem
się u człowieka języka symbolicznego a altruizmem nie jest specjalnie popularne wśród
zwolenników ewolucjonizmu w psychologii, socjobiologii, językoznawstwie i antropologii
kulturowej. Przeciwnie, w zasadzie większość z nich dowodzi raczej zależności inteligen-
cji i mowy od biologicznej skłonności człowieka do manipulowania innymi uczestnikami
interakcji dla własnej korzyści (swoistego pasożytnictwa), ewentualnie, jak w wypadku
Geoffrey’a  Millera, wskazuje na komunikację symboliczną jako sprawność „napędzaną”
doborem płciowym, gwarantującą uznanie i akceptację u płci przeciwnej. Obie te kon-
cepcje zostały już przeze mnie omówione w innym miejscu3. Tu, w wielkim skrócie, warto
   1 J. Monod, Przypadek i konieczność,  przeł. J. Bukowski, Warszawa 1979, s. 102.
   2 Zob. S. Blackmore: Maszyna memowa. Przeł. N. Radomski, Poznań 2002; R. Dawkins: Bóg urojony. Przeł. P. Szwajcer,
Warszawa 2007.
   3 Por. D. Weżowicz-Ziółkowska: Mowa a strategie memetycznego przetrwania. Prolegomena do memetycznych studiów nad
oralnością. „Teksty z ulicy” Nr 10. Zeszyt memetyczny, pod red. D. Wężowicz-Ziółkowskiej, Katowice 2006, s. 57 – 72, a
także D. Wężowicz-Ziółkowska: Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, Katowice 2008.
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może tylko przypomnieć, iż pierwsza z nich, tzw. teoria makiaweliczna zakłada, że inteli-
gencja i towarzyszący jej wzrostowi rozwój języka symbolicznego to efekt adaptacyjnej
zdolności do manipulowania innymi w celu uniknięcia zagrożenia i przechytrzenia ich w
wyścigu do zasobów (żywności i seksu). Charakterystyczne w całej przyrodzie ożywionej
strategie wprowadzania w błąd, odstraszania, mimikry, praktykowane przez rośliny i zwie-
rzęta, w wypadku hominidów – i wraz z rozwojem ich mózgów – wyewoluowały w niezwy-
kle ekonomiczne, bo i wieloczynnościowe, narzędzie mylenia przeciwnika. Wyewoluowa-
ły w mowę, komunikację symboliczną, pozwalającą na znacznie skuteczniejszą manipula-
cję otoczeniem niż czysto fizjologiczne rozwiązania, dominujące wśród naszych braci mniej-
szych4. Komunikacja symboliczna w tym ujęciu jawi się więc jako wynik selekcyjnej presji
nie tyle na zdobywanie informacji, co jej używanie dla celów reprodukcyjnych osobnika
(Alexander, Dawkins, Krebs) oraz  – szerzej –  jego, powiedzmy, dobrostanu. Ujęcie to
przyjmuje, że dobrostan ten może być osiągnięty tylko na drodze pokonania konkurencji.
Koncepcję tę po części wspiera także psychoewolucjonistyczna teoria kłamstwa5.

Nieco inaczej genezę komunikacji symbolicznej wyjaśnia druga ze wspomnianych
koncepcji, zbudowana przez amerykańskiego psychologa ewolucyjnego Geoffreya Millera
teoria mating mind. Zakłada ona, iż kora nowa u hominidów, a więc ta część naszego mó-
zgu, która odpowiedzialna jest za rozwój ludzkiego symbolizmu i inteligencji, nie rozwinęła
się w efekcie doboru naturalnego (adaptacyjnej presji poznawczej wynikającej z tegoż do-
boru), ale doboru płciowego, selekcjonującego partnerów pod względem atrakcyjności w
stymulowaniu i zabawianiu partnera (skupianiu uwagi) podczas godów. Uznaje ona umysł
ludzki za ozdobę seksualną naszego gatunku, marker sprawności i dowód istnienia „do-
brych genów”, a język symboliczny za jego epifenomen. W przekonaniu wielu jej zwolenni-
ków teoria ta lepiej niż makiaweliczna wyjaśnia takie przejawy aktywności werbalnej czło-
wieka, jak osobnicza kreatywność, dowcip i poczucie humoru, a zwłaszcza ozdobność stylu
wypowiedzi i estetyczne bogactwo form, właściwie zbędne z punktu widzenia adaptacji po-
znawczej. Implicite przyjmuje ona także ukryte założenia o biologicznej celowości piękna
(także piękna mowy) i zdolności samic do właściwej oceny „pawich oczek”, spiczastych
ogonów, kogucich grzebieni czy bogactwa repertuaru słowiczych treli. W przypadku gatun-
ku ludzkiego zatem, również podatność płci żeńskiej na krasomówcze wyczyny zalotników,
co w toku ewolucji niewątpliwie musiało wpływać na rozwój komunikacji.

Obie teorie, chociaż dochodzą do innych rozstrzygnięć na temat „dnia” pojawienia
się ewolucyjnej presji memetycznej, która uczyniła z nas jedyny w świecie gatunek two-
rzący kulturę, łączy wspólne stanowisko, sugestywnie wyłożone przez Dawkinsa: to samo-
lubne geny czerpały (i czerpią) ukrytą korzyść z aktu mówienia, dlatego poszczególne
osobniki rozwijały tę umiejętność, rywalizując między sobą i nakręcając spiralę sprzężeń
zwrotnych. Zgodnie z zasadą zróżnicowanej przeżywalności, fundamentalnym prawem
doboru – te wyposażone w zdolności komunikacyjne rozmnażały się skuteczniej i w osta-
teczności wyparły te niedostosowane. Ponieważ, czego dowodzi zarówno Miller, jak ma-
kiaweliści: mówienie przynosi większe ewolucyjne korzyści niż słuchanie6, dlatego homo
sapiens s. rodzi się dzisiaj z instynktem mowy i… racjonalną interesownością, która naka-
zuje mu te zdolności symboliczne wykorzystywać.

   4 Np. stosowane przez nastrosza półpawika, średniej wielkości motyla nocnego z rodziny zawisakowatych, który gdy siedzi
na pniu drzewa zlewa się z otoczeniem, ponieważ swym wyglądem przypomina obumarłe liście, ale gdy atakuje drapieżnik,
odstrasza go obrazem wielkich, jasnoniebieskich oczu na jaskraworóżowym tle. Zob. także K. Szymborski: Ludzie i bestie.
„Wiedza i Życie” nr 4, 1997.
   5 Zob. np. T. Witkowski: Psychologia kłamstwa. Taszów 2006.
   6 G. Miller: Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka. Przeł. M. Koraszewska. Poznań 2004, s. 391.
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           Rozumowanie to wydaje się bezsporne. Samolubne dążenia „chcących się po-
wielać” replikatorów generatywnych uczyniły z nas porozumiewające się społeczności
ludzkie, ale także samolubne jednostki, z najwyższym trudem naginające się do działa-
nia na rzecz innych, o ile nie odnajdują w tym własnej korzyści. Nie tylko udowodniono
empirycznie, iż geny warunkujące pomaganie grupie nie mogą przetrwać, jeśli zmniej-
szają możliwość przetrwania i reprodukcji  osobnika (Georg Williams),  ale wykazano
również, że najlepszymi strategiami, gwarantującymi to przetrwanie i reprodukcję (a na
innym poziomie: replikację genów) są strategie pasożytnicze. Zgodnie z teorią samo-
lubnego genu nawet rejestrowane wśród zwierząt i ludzi zachowania altruistyczne do-
skonale dają się tłumaczyć z pomocą koncepcji doboru krewniaczego (altruizmu krew-
niaczego) lub altruizmu odwzajemnionego, których źródłem jest i tak interes replikato-
rów generatywnych.

Tę ewolucyjną zasadę potwierdzają nie tylko badania najwybitniejszych biologów
–  Triversa, Hamiltona, Dawkinsa i Krebsa – ale i ekonomistów, politologów, socjologów,
sprawdzających ją w swoich dziedzinach. Jak lakonicznie to stanowisko neoewolucjoni-
zmu wyraża dzisiaj jeden z wielkich autorytetów w świecie biologii, wspomniany Georg
Williams: …współczesny biolog, widząc zwierzę, które robi coś korzystnego dla innego zwie-
rzęcia, zakłada, że jest ono manipulowane przez tego drugiego osobnika lub że jest w chytry
sposób samolubne7.

Rozważania nad sposobami działania doboru naturalnego doprowadziły niektó-
rych skrajnych neodarwinistów, jak Richard Dawkins, do stwierdzeń wręcz metodolo-
gicznie ryzykownych, w rodzaju: …wydaje się oczywiste, że wszystko, co powstało drogą
takiego doboru, powinno być samolubne8. Ich interpretatorów zaś także do nieuprawnio-
nych uogólnień i przekonania, że teoria samolubnego genu nie dotyczy tak naprawdę
genów, ale zachowań jednostek. Bez względu jednak na to, czy teorię samolubnego genu
odnosimy wyłącznie do podstawowego poziomu ewolucji, czy – popełniając błąd indukcji
–  ekstrapolujemy ją również na organizmy tą właśnie drogą powołane do życia, pozornie
faktycznie redukuje ona wszelką bezinteresowność do fundamentalnej biologicznej inte-
resowności. Strategie egoistyczne (głównie pasożytnictwo) zdają się być strategiami jedy-
nie skutecznymi i wygrywającymi, a ponieważ ewolucja „pracuje” właśnie na strategiach
wygrywających, to konkurencja i pasożytnictwo muszą jawić się jako najpowszechniejsze,
naturalne zachowania prowadzące do sukcesu. W takim upraszczającym rozumieniu teo-
rii egoizm jest ewolucyjną koniecznością, a altruizm niezrozumiałym odstępstwem od
niej. Tym samym rozwinięta przez człowieka komunikacja symboliczna powinna pozo-
stawać na usługach tego pierwszego, drugiemu służąc ewentualnie tylko przypadkiem.
Jak stanowisko to konkluduje Geoffrey Miller: Ewolucja nie może faworyzować altru-
istycznego dzielenia się informacją, tak samo jak nie może faworyzować altruistycznego dzie-
lenia się żywnością. Dlatego też celem większości sygnałów zwierzęcych musi być manipula-
cja zachowaniem innego zwierzęcia na korzyść sygnalizującego9.

U P R Z E J M E  „ W E T  Z A  W E T ”
Nie spłycając jednak niepotrzebnie neoewolucjonistycznych założeń, warto zauwa-

żyć, iż  zarówno w Fenotypie rozszerzonym Dawkinsa – orędownika ewolucyjnego ego-
izmu genów – jak i w pracach Hamiltona, Maynarda Smitha, Triversa, Lorenza, Eibl-
   7 M. Ridley: O pochodzeniu cnoty. Przeł. M. Koraszewska, Poznań 2000, s.29.
   8 R. Dawkins: Samolubny gen. Przeł. M. Skoneczny, Warszawa 1996, s.21.
   9 G. Miller: Umysł w zalotach. Op.cit., s.387.
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Eilbesfeldta, Wilsona, Margulis, a nawet Van Valena, zakładającego „wyścig zbrojeń”
jako podstawowy mechanizm ewolucji, odnajdujemy cały szereg dowodów istnienia w
naturze replikacyjnych strategii uprzejmych, w których bezpardonowa likwidacja konku-
rencji schodzi na plan dalszy i okazuje się mniej skuteczna niż symbioza, altruizm i ko-
operacja. Zwłaszcza też z badań genetyków jasno wynika, że nasz organizm jest raczej
efektem współdziałania genów, swoistego ich „gawota”, tańca „ukłonów”, ustępstw i re-
wanżów niż agresywnych działań nieuprzejmych. Nasze ciało, jak ciała żyjących już 500
milionów lat temu organizmów zwierzęcych (trylobitów), składa się z bilionów komórek,
kooperujących ze sobą, stanowiących kolektyw, podobnie jak kolonie pszczół, mrówek
czy termitów. Ba! Zgodnie z teorią symbiogenezy, pierwsze organizmy eukariotyczne to
wynik „porozumienia” pasożyta i żywiciela, z których każdy „rozpoznał”, iż więcej korzy-
ści odniesie ze współdziałania w interakcji niż z  egoistycznej manipulacji. Bez kooperacji
nie powstałyby więc organizmy wyposażone w organelle, replikujące się z korzyścią dla
każdego, i w ostateczności z korzyścią dla życia na Ziemi, a mnożące się znacznie skutecz-
niej aniżeli pojedyncze, bez reszty egoistyczne prokarionty. Może zatem współpraca jest
jednak ewolucyjnie opłacalna, a fenotypowe ekspresje samolubnych genów potrafią ją
skutecznie realizować w ramach działań określanych mianem altruizmu?

Chcąc określić prawdopodobieństwo występowania strategii współpracy w rzeczy-
wistym życiu biologicznym, gdzie działa dobór naturalny, amerykański politolog Robert
Axelrod wraz z biologiem Williamem D. Hamiltonem postanowili zagrać „w życie”, two-
rząc specjalny program komputerowej symulacji skutecznych strategii wygrywających. Tak
powstał Dylemat Więźnia, prosty sprawdzian na biologiczne i społeczne algorytmy prze-
trwania. Polegał on na sformułowaniu takiej zasady postępowania, która uczestniczącym
w zawodach graczom, dysponującym jedynie dwoma kartami „Współpraca” i „Zdrada”
daje najwyższą szansę wygranej, kiedy potrafią przechytrzyć drugiego. Mamy zatem dwóch
graczy i bankiera oraz regułę bardzo banalną: bankier płaci temu, który w rozgrywce
pokonał przeciwnika, ale karze grzywną za wzajemną zdradę. W tej grze Napięcie bierze
się stąd, że nasze wygrane  zależą nie tylko od tego, jaką kartą my zagraliśmy (ta jest nam
znana), ale i od karty przeciwnika (której nie znamy, dopóki bankier jej nie odsłoni)10. W
rachubę wchodzą tylko dwa posunięcia – Współpraca lub Zdrada, ale dają one cztery
możliwości: obie strony grają Współpraca, obie strony grają Zdrada, jedna Zdrada – dru-
ga Współpraca i wreszcie odwrotnie – jedna Współpraca, druga Zdrada. Zdrada jest
opłacalna (w eksperymencie opłacana dolarami przez bankiera) zawsze wtedy, gdy druga
strona gra Współpraca, z czego szybko zdają sobie sprawę obie strony.  Jednocześnie
opłacalna może być również Współpraca, pod warunkiem stosowania jej przez obu gra-
czy. Wtedy bankier dzieli zyski równo pomiędzy grających. Zysk ze Współpracy jest
jednak niższy niż zysk ze Zdrady. Stajemy zatem przed dylematem – iść na stałą współ-
pracę, czy raczej podpuścić drugą stronę i zgarnąć nagrodę w chwili przez nią nieocze-
kiwanej? Eksperyment Axelroda wykazał, że o ile w początkowej fazie rozgrywki stra-
tegie wredne dominowały nad uprzejmymi, skutecznie eliminując naiwnych, to w fazie
późniejszej, coraz częściej napotykając tylko siebie nawzajem, strategie te wykazywały
tendencję do zaniku na rzecz strategii „wet za wet” (Zdrada za Zdradę, Współpraca za
Współpracę). Należy ona do szerokiej rodziny strategii uprzejmych (objawiających wiel-
koduszność przy „zmianie frontu” na Współpraca przez grającego dotąd Zdrada), choć
– jak widać – strategii zdolnych do odwetu. Na dłuższą metę to ona właśnie okazała się
wygrywać. Jak pisze Dawkins: Ta niemal utopijnie brzmiąca konkluzja – że posiadanie
tych cech (uprzejmości i wielkoduszności – DWZ) popłaca – była niespodzianką dla
   10 R. Dawkins: Samolubny gen. Op.cit., s. 281.
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wielu ekspertów, którzy usiłowali przechytrzyć przeciwników wystawiających strategie wy-
rafinowanie wredne11.

Dokładny opis całego eksperymentu, zwłaszcza iterowanego (powtarzanego) i roz-
budowywanego przez udział licznych graczy nie jest tu najważniejszy, można go zresztą
odnaleźć zarówno w Samolubnym genie Dawkinsa, jak w pracy Ridleya O pochodzeniu
cnoty czy Wright’a Moralne zwierzę. Ciekawsze są wnioski dotyczące strategii  współpracy
i jej charakterystyka, wywiedziona z teorii gier.

Przede wszystkim wynika z niej, że współpracujący ze sobą (zwłaszcza w sytuacji
gry o sumie niezerowej)12, mogą czerpać wzajemny pożytek z uczciwej kooperacji bez
wzajemnego zwalczania rywali. Współpraca jest opłacalna. Stałe stosowanie strategii
zdrady, likwidując uprzejmych, pozostawia w końcu na polu walki samych nieufnych i
nieuprzejmych, którzy nie mają już na kim żerować. Prowadzi to do niezwykle energo-
chłonnego „wyścigu zbrojeń” – eskalacji napięć bardzo trudnych do usunięcia. Jak, zgod-
nie z sugestiami Maynarda Smith’a (biologa-noblisty, który w pewnym momencie włą-
czył się do tej pasjonującej gry), wykazały realizowane symulacje gry, najskuteczniej-
szym sposobem wytłumienia pasma zdrad byłoby wtedy wprowadzenie reguły „wet za
dwa wety”, a więc super wielkodusznej strategii, dopuszczającej dwie kolejne zdrady,
zanim dokona się odwetu. Oprócz Smith’a nikt jednak nie odważył się jej zastosować,
chociaż z badań Axelroda wynikało, że gdyby ktoś zgłosił ją w rozgrywce, wygrałby cały
turniej13. Tym niemniej, co wykazała teoria gier, uprzejmość jest najlepszym sposobem
wyjścia z sytuacji patowej, do jakiej prowadzi nakręcanie spirali zachowań wrednych.
Skuteczność „wet za dwa wety” była jednak w eksperymencie tłumiona przez liczebną
przewagę poczynań zdecydowanie wrednych, co przywiodło biologów do kolejnego,
zastanawiającego wniosku, że Powodzenie danej strategii zależy od tego, wśród jakich
innych strategii przypadkiem się znajdzie14. Inaczej mówiąc, chwilowa dominacja jakiejś
strategii ma najpewniej charakter przypadkowy, jeśli jednak staje się ona liczna w danej
populacji, utrwala się jako osiągająca powodzenie strategia ewolucyjnie stabilna. Wa-
runkiem stabilności realizowanych działań okazuje się więc być otoczenie zdominowa-
ne przez ich własne kopie. Wygląda na to, iż dla graczy istotna jest nie tylko prywatna
ocena skuteczności danej strategii, ale także informacja o posunięciach dominującej
większości. Odkrycie to skłoniło Axelroda do mówienia nawet o „strategii zbiorowo
stabilnej”(nawiasem mówiąc, dawno już rozpoznanej i artykułowanej przez tzw. mą-
drość ludową w postaci zalecenia: „kiedy wszedłeś między wrony, musisz krakać jak i
ony”, całkowicie poprawnego z punktu widzenia teorii gier).

Agresywne i nieuprzejme strategie zdrady mają się bardzo dobrze w obecności
„frajerów”, dopóki istnieją „frajerzy”. Wewnątrz grupy egoizm wygrywa z altruizmem.
Jeśli jednak zacznie dominować współpraca, której na dodatek towarzyszyć będzie sku-
teczne rozpoznawanie oszustów, to otoczona własnymi kopiami, ma ona szansę uzyskać
stabilność i stać się strategią całej grupy. Wymaga to jednak powtarzających się spotkań
różnych osobników, a więc „wiedzy”, że dana rozgrywka nie jest jedyną. Jeśli rozgrywka
   11 Ibidem, s. 292.
   12 Najprościej sprawę ujmując: gra o sumie zerowej to taka, gdzie jeden z graczy przegrywa, a drugi wygrywa – innych
rozstrzygnięć brak. Gra o sumie niezerowej zakłada istnienie „bankiera”, czyli wygrać mogą obaj gracze, opłaty uiszcza
„bankier”.
   13 Trudność przejścia na taką regułę dobrze obrazuje historia stosowania się do chrześcijańskiego nakazu: „jeśli cię kto
uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!” (Mt. 5,39), który wciąż jest tylko wzorem idealnym, chociaż bez wątpienia,
gdyby był realizowany jako strategia dominująca, dawałby szansę wygranej w całym „turnieju”, jaki toczą ze sobą ludzie i
społeczeństwa.
   14 Ibidem, s. 294.
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zdarza się tylko raz, najbardziej sensownym posunięciem jest zdradzenie partnera i tak
też postępuje większość graczy. Zupełnie inny jednak jest wynik eksperymentu, gdy zda-
rzenie tego typu występuje wielokrotnie. Wówczas współpraca nabiera sensu, stając się
najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla rzeszy kooperujących partnerów. W grach o
sumie niezerowej, typowych dla przyrody ożywionej, gdzie funkcję bankiera pełni sama
natura, współdziałające ze sobą osobniki (np. polujące grupowo lwice), a nawet zwierzęta
i rośliny (np. owady i rośliny owadopylne) czerpią wymierny pożytek z uczciwej koopera-
racji. Aby ta kooperacja miała szanse powodzenia, spełnionych być musi jednak kilka
warunków. Zostały one dookreślone w trakcie badań nad altruizmem, realizującym stra-
tegie uprzejme, czyli wielkoduszne i nigdy nie zdradzające jako pierwsze.  Gwoli ścisłości
dodajmy, iż uprzejmość rozumiana jest tu zgodnie z jej biologiczną definicją jako postę-
powanie, w którym kosztem własnego dobra działa się dla dobra innego osobnika15.

 „K T O  Z A W I Ą Ż E  K O T U  D Z W O N E K ? ”
Chociaż przyjmuje się, że prekursorami zainteresowania altruizmem byli starożyt-

ni stoicy, to już zwierzęce bajki Ezopa Fryga z VI wieku p.n.e. jasno wykazują, że kwestia
bezinteresownego działania jednych osobników na rzecz drugich nurtowała naszych przod-
ków niemal od zarania dziejów. Stoicy, choć nie mieli wątpliwości co do egoistycznych
skłonności człowieka, zakładali, iż skłonności te człowiek jest w stanie przezwyciężyć dzięki
rozumowi i najczęściej czyni to… dla własnego dobra. W ustaleniach tych wyprzedzali ich
cynicy, szczególnie zaś Diogenes z Synopy zwany Psem Mądrości, dla którego śledzenie
ścieżek cnoty i służenie jej było najlepszym wyrazem człowieczeństwa. Od drażliwego
tematu ludzkiego egoizmu i altruizmu nie stronili także Hobbes i Bacon, aczkolwiek sam
termin altruizm (łac. inny, drugi) został użyty po raz pierwszy dopiero około roku 1830
przez Augusta Comte’a. Odnosił się do właściwego jedynie człowiekowi zrzeczenia się
pewnych praw osobistych na rzecz obowiązków na rzecz innych ludzi. Jako wyraz współ-
czucia dla innych rozważał go także Artur Schopenhauer, nie ukrywający zresztą swego
przekonania, iż człowiek jest zły z natury. Gdyby tak nie było, gdybyśmy byli z gruntu uczci-
wi, tobyśmy się w każdym sporze starali tylko o to, aby dojść do prawdy...16. Fryderyk Nietz-
sche z kolei twierdził, iż Ekonomia dobroci jest marzeniem najśmielszych utopistów17, bo
najczęściej sprowadza się do egoizmu ludzi „słabych” z natury, którzy w postępowaniu
altruistycznym widzą szansę na własne przetrwanie. Jako „moralność niewolników” al-
truizm był przez niego oceniany raczej w kategoriach degeneracji.

Dociekania filozofów nad altruizmem doczekały się naukowych falsyfikacji do-
piero jednak w XX wieku. Przedmiotem obiektywnych badań naukowych uczyniły go
zwłaszcza neoewolucjonistyczne badania etologów, rozwijane w 2. połowie wieku XX
przez Konrada Lorenza, Wolfganga Wicklera i Irenäusa Eibl-Eibesfeldta. Ten ostatni
był też współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Etologii Człowieka (International Society for Human Ethology), które oficjal-
nie zinstytucjonalizowało humanetologię, budowaną pierwotnie w oparciu o metodolo-
gię zoologicznych badań behawioralnych. Zainteresowanie przystosowawczą rolą za-
chowań zwierzęcych (w tym i człowieka) oraz założenie, iż są one uwarunkowane gene-

   15 „Jeśli przełożymy potoczne określenie „uprzejmości” na jego darwinowski odpowiednik, uprzejmy będzie taki osobnik,
który swoim kosztem pomaga innym przedstawicielom własnego gatunku w przekazywaniu ich genów”. R. Dawkins: Samo-
lubny gen. Op.cit., s. 279.
   16 A. Schopenhauer: Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów. Przeł. B. i L. Konorscy. Kraków 1984, s. 26.
   17 F. Nietzsche: Ludzkie, arcyludzkie. T.1.  Przeł. K. Drzewiecki. Kraków 2006, s.50.
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tycznie, przyniosło krytykę dawnych twierdzeń, między innymi także twierdzenia o spo-
łecznej genezie altruistycznych postaw ludzkich. Przyczyniło się też do gwałtownego
rozwoju socjobiologii i psychologii ewolucyjnej, wiodących dzisiaj prym pośród subdy-
scyplin biologicznych, opisujących ewolucyjne dostosowania naszego gatunku. Znaczą-
ce dla nich okazały się również wspomniane eksperymenty i badania zoologów, takich
jak Hamilton i Trivers.

W.D. Hamilton odkrył na przykład, że im wyższy współczynnik pokrewieństwa
między osobnikami, tym wyższy stopień altruizmu, co w konsekwencji doprowadziło
go do prostego rozstrzygnięcia – zachowania altruistyczne pośród osobników spokrew-
nionych (a tam zdarzają się najczęściej), to przejaw egoizmu genów! Gdy współczyn-
nik wynosi 1 (czyli, kiedy krewny w 100 procentach powiela mój genotyp), altruizm
osiąga swoje szczyty. Odkrył też, że u owadów społecznych, a więc gatunków wyraźnie
altruistycznych, współczynnik ten wynosi 3/4 ( siostry z jednego mrowiska mają nie
połowę, ale 75 procent swoich genów). Jego teza o korelacji między stopniem wspól-
noty genów i stopniem altruizmu została potwierdzona przez innych biologów, znaj-
dując odzwierciedlenie w dociekaniach socjobiologicznych, które z pomocą koncepcji
altruizmu krewniaczego Hamiltona wyjaśniają dzisiaj nie tylko nepotyzm, ale i przy-
taczane wcześniej jako bezdyskusyjnie altruistyczne (i społeczne) zachowania rodzi-
cielskie i sygnały ostrzegawcze. Wszystkie te i wiele innych obserwacji świata zwierząt
legły też u podstaw  sformułowania prawa, że w populacji następuje wzrost częstości
występowania genów altruizmu, dopóki koszt ponoszony przez altruistę jest mniejszy
niż zysk odnoszony przez jego krewnych.

Co z tego wynika dla uznawanej jeszcze przez Konrada Lorenza teorii doboru
grupowego, czyli – prościej mówiąc - działania osobników dla dobra grupy? W prze-
konaniu zwolenników teorii Dawkinsa, wcale nie mamy tu do czynienia z  jej potwier-
dzeniem, ale z potwierdzeniem faktu, iż działający na rzecz swoich krewnych osobnik
gwarantuje w ten sposób powielenie się przede wszystkim swoim genom, posiadanym
również przez jego rodzeństwo, dzieci, kuzynów, wujów itd. Hamilton określa to ter-
minem „dostosowanie łączne”. Wynika z niego, że zachowania rozpoznawane jako
altruistyczne są równocześnie także egoistycznymi, a raczej pierwotnie egoistyczny-
mi. Z rozpoznań tych nie musi jednak wynikać, że altruizm wśród zwierząt to humani-
styczna mrzonka, a dobór grupowy nie istnieje. Zapewnianie powielenia się własnym
genom w akcie altruistycznym jest mimo wszystko sytuacją, w której uprzejmy osob-
nik swoim kosztem pomaga innym przedstawicielom własnego gatunku w przekazywa-
niu ich genów, a zatem pomoc faktycznie zachodzi18.

Szczególnie interesująco, a nawet odkrywczo do tego zagadnienia podszedł między
innymi wybitny biolog izraelski Amotz Zahavi, zainspirowany koncepcjami Charnova,
Krebsa i Smythe’a. Analizując zachowania zwierząt stadnych, a zwłaszcza rzeczywiste skutki
ich pozornie samobójczych aktów altruizmu, w rodzaju spektakularnych podskoków nie-
których przedstawicieli gazeli tomi ( które zamiast uciekać jak najszybciej z miejsca, gdzie
pojawił się drapieżnik, wykonują przed jego nosem całą serię opóźniających przecież uciecz-
kę i wyczerpujących energię skoków), kwalifikowanych wcześniej przez etologów jako
ostrzegawcze dla stada, uznał on, mianowicie, że nie jest to informacja przeznaczona dla
krewnych, ale dla zgłodniałego drapieżcy! Zdaniem Zahaviego, w ten ostentacyjnie ryzy-
kowny sposób wyjątkowo sprawne osobniki dają napastnikowi do zrozumienia, aby zna-

   18 Ciekawych dowodów na istnienie doboru grupowego dostarczają doświadczenia przeprowadzane ostatnio na bakteriach
Pseudomonas fluorescens, opisywane przez Steva Mirsky’ego. Zob. S. Mirsky: Co jest dobre dla grupy. „Świat Nauki”, 2009,
nr 2. Numer specjalny, s. 32.
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lazł sobie  w stadzie słabszą ofiarę, o znacznie gorszej kondycji niż forma „skoczka”. W
istocie, drapieżniki najczęściej rezygnują z ataku na takie ewidentnie silne i zdrowe osob-
niki, zadowalając się mniej wyczerpującą pogonią za słabymi. To osobniczy egoizm, a nie
chęć uchronienia krewnych przed śmiercią stoi za ostrzegawczymi skokami i okrzykami,
dowodzi Zahavi. W koncepcji tej, rozbudowanej później do teorii upośledzeń, zakładają-
cej wzrost cechy upośledzającej (tj. pozornie utrudniającej przetrwanie) jako markera
sprawności, w rzeczywistości przetrwanie to ułatwiającego, wspierają Zahaviego także
inni zwolennicy koncepcji samolubnych strategii uprzejmych.
         Z kolei Trivers zajął się kwestią wyjaśnienia zjawiska altruizmu pozarodowego, to
znaczy tzw. altruizmu odwzajemnionego. Zgodnie z tym podejściem, działanie na korzyść
niespokrewnionego członka tego samego gatunku może przynosić osobnikowi korzyści
pod warunkiem, że taki altruizm zostanie później „odpłacony”. Zgodnie z tą koncepcją
osobniki, które troszczą się wyłącznie o jednostki odwzajemniające uprzejmość, powięk-
szają w zasadzie swój stopień przystosowania; ponoszą koszty, ale także zbierają zyski, a
geny odpowiadające za występowanie altruizmu odwzajemnionego mogą spowodować
wzrost populacji.  W myśl tej koncepcji, opisywane sugestywnie przez Wiliamsona dziele-
nie się wypitą krwią przez nietoperze-wampiry z głodnymi „pechowcami”, którym akurat
nie powiódł się nocny połów19, jest interesownym, chociaż ryzykownym trzymaniem się
strategii „wet za wet”, która może zapewnić przeżycie całej grupie rozpoznających się
osobników. Sprawdza się to także w odniesieniu do innych zwierząt żyjących w grupach,
jak na przykład pingwiny cesarskie, których samce podczas ogrzewania jaj i długiego ocze-
kiwania na powrót samic, rzetelnie  współpracują ze sobą, wymieniając się pozycją w
zbitym kręgu stada tak, aby każdy osobnik był raz wewnątrz, a raz na zewnątrz kręgu, co
chroni je przed nadmierną utratą  ciepła.

Szereg potwierdzeń, jakich koncepcje te doczekały się dzisiaj ze strony genety-
ków i etologów, nie odwiódł jednak sceptyków od stawiania, słusznego skądinąd, pyta-
nia: skąd osobniki stosujące strategie uprzejme mogą „wiedzieć”, że mają do czynienia
z krewnymi? I kolejnego – równie zasadnego: na jakiej zasadzie realizują się strategie
uprzejme w przypadku gatunków nie spokrewnionych, a wyświadczających sobie wza-
jemnie usługi, jak ma to miejsce na przykład w relacjach pomiędzy rybami-czyściciela-
mi a dużymi rybami drapieżnymi, które pozwalają czyścicielom wpływać w głąb swej
paszczy w celu oczyszczenia zębów z resztek pokarmowych i mimo niewątpliwej pokusy
zyskania w ten łatwy sposób pożywienia, nie stosują strategii zdrady, chociaż istnieją
oszuści, podszywający się pod czyścicieli?

Tego rodzaju pytania przesunęły zainteresowania biologów w  jeszcze inny ob-
szar dociekań nad altruizmem w przyrodzie, obejmujący również zagadnienia pamięci,
rozpoznawania oraz sygnalizacji wśród zwierząt, a więc przekazu informacji pozagene-
tycznej.  W ostateczności, po całych latach skrupulatnych badań i dyskusji, których hi-
storię musimy tu pominąć20, sformułowano kilka wiążących zasad i koncepcji, odsłania-
jących biologię uprzejmości.

Należy do nich przede wszystkim koncepcja odroczonego altruizmu odwzajemnio-
nego, czyli inaczej mówiąc, opóźnionej gratyfikacji płynącej zwrotnie z aktów altruizmu
od biorcy do donatora (kapitalnie opisana już zresztą w odniesieniu do społeczeństw ludz-
kich przez Marcela Maussa). Jej ostateczną postać zawdzięczamy tyleż Williamsowi, co
Triversowi, Wilkinsonowi i Hamiltonowi, a przyjmuje ona, że odroczony altruizm odwza-
19 Por. R. Dawkins: Samolubny gen. Op.cit.
20 Dobrze prezentuje ją m. in. Dawkins w Samolubnym genie. Ibidem.
21 Ibidem, s. 256.
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jemniony może wyewoluować tylko u gatunków, w których osobniki potrafią się nawzajem
rozpoznawać21. Dodatkowym – co wcale nie znaczy, że mało ważnym – jej założeniem,
jest też założenie względnej stałości terytorium współdziałających osobników (tzw. lep-
kość populacji, czyli skłonność do pozostawania w pobliżu miejsca swego urodzenia) i
względnej długotrwałości życia populacji, w której strategie te się realizują (co, stosując
ludzkie kategorie, uwzględniane w teorii gier, można by ująć jako przekonanie, że „obec-
na rozgrywka nie jest ostatnią”). Ostanie założenie odnosi się do bardzo istotnego w całej
grze rozpoznania przez jej uczestników, czy gra ma charakter gry o sumie zerowej, czy
niezerowej i iterowanej (powtarzalnej).
          Zgodnie z neoewolucjonistycznym punktem widzenia warunkami koniecznymi re-
alizacji strategii uprzejmych są zatem :

1) otoczenie przez własne kopie, czyli (w danym czasie i miejscu) dominacja strate-
gii uprzejmych nad wrednymi
2) przewaga zysków genetycznych osobnika altruistycznego nad zyskami, jakie z
jego działań odnoszą jego  krewni (chyba, że współczynnik pokrewieństwa wynosi
1 lub 3/4)
3) zdolność rozpoznawania się osobników, świadczących sobie uprzejmości (a więc
także zdolność rozpoznawania oszustów)
4) prawdopodobieństwo opóźnionego odwzajemnienia
5) względna stałość kontaktów międzyosobniczych
6) względna stałość terytorium wzajemnych świadczeń.

Politolog Axelrod, który, jak wspomniano, błyskotliwie i nowatorsko potraktował kon-
cepcję altruizmu odwzajemnionego, prześledziwszy także jej stosowalność w odniesieniu
do wojennej zasady „żyj i daj żyć innym”, stosowanej przez żołnierzy na brytyjsko-nie-
mieckim froncie I wojny światowej, do powyższych wniosków dodałby zapewne jeszcze
jeden:

7) przestrzeganie rytuału jako warunek przewidywalności poczynań drugiej strony.
Wygląda na to, że odpowiedź na postawione w śródtytule, a zapożyczone z bajki

Ezopa22 pytanie Kto zawiąże kotu dzwonek? staje się możliwa dopiero wtedy, kiedy wszyst-
kie te warunki są nam już znane. Możliwa, oczywiście,  z punktu widzenia teorii nauko-
wych, bo w wersji Ezopowej odpowiedź ta już istnieje i brzmi: nikt. W wersji  ewolucjo-
nistycznej zaś powinna brzmieć: sygnalizujący miejsce pobytu drapieżnika dzwonek za-
wiąże na jego szyi tylko ta „bohaterska” mysz, która będzie otoczona podobnymi do
siebie, altruistycznie nastawionymi osobnikami (będzie czuła ich wsparcie), mogąc li-
czyć na to, że zbiorowo i równie bohatersko przyjdą jej z odsieczą, gdyby rytualnie śpią-
cy po obiedzie kot nagle złamał zasady gry. Najlepszą gwarancję odsieczy dają jej zaś
jedynie blisko z nią spokrewnione, zamieszkujące to samo terytorium i odróżniające ją
od jakichś „przybłędów” myszy, mające ten sam, co ona interes – nie wpaść w przyszło-
ści w kocie pazury.

Aby operację Dzwonek przeprowadzić pomyślnie, najlepiej jednak – dla wspól-
nego dobra – wcześniej ją ze sobą „omówić”…. Można również, nie ryzykując gwał-
townej śmierci, co podczas zawieszania dzwonka łatwo może się zdarzyć, przekazy-
wać sobie po prostu stale informacje o tym, gdzie przebywa kot. Taką informację
można powielać minimalnym kosztem własnym, można podzielić się nią, wiele przy
tym nie tracąc. Oczywiście, podzielić się tylko wtedy, kiedy zależy nam na życiu wła-
snym i informowanych, a zależy nam na życiu tych, z którymi jesteśmy spokrewnieni,
   22 Warto wspomnieć, iż bajka ta w innym nieco wariancie nadal zapisywana jest jako żywa opowieść oralna ludów Afryki
Wschodniej. Zob. http://afryka.org/?showNewsPlus=3743
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którzy nam kiedyś pomogli i znowu będą mogli pomóc, wśród których mieszkamy,
których rozpoznajemy jako „naszych”… itd.

Wynika stąd jeden prosty wniosek: to nie „wyścig na kły i pazury”, ale strategie
uprzejme generują wymóg szeroko pojętej komunikacji. Miller zatem przynajmniej w
części się myli – ewolucja może faworyzować altruistyczne dzielenie się informacją, o ile
koszt ponoszony przez altruistę jest mniejszy niż zysk odnoszony przez jego krewnych.
Ponieważ koszt dzielenia się informacją pozagenetyczną w istocie jest stosunkowo niski
w porównaniu na przykład z kosztami dzielenia się żywnością, terytorium i samicami,
selekcyjna presja „na komunikację” na pewno mogła się utrwalić, eliminując zwolna osob-
niki niezdolne do jej uprawiania. W przypadku naszego gatunku i w sprzyjających warun-
kach zdolność ta powołała do życia język, który, jak zauważa psycholog ewolucyjny Ste-
ven Pinker: Jest przede wszystkim kanałem, za którego pomocą ludzie dzielą się [podkreśle-
nie – DWZ] z innymi swoimi myślami i zamiarami, a w ten sposób przyswajają sobie wie-
dzę, zwyczaje i wartości tych, którzy ich otaczają23. W tym rozpoznaniu „krewniaczej” ge-
nezy języka sekunduje mu również Robert Wright, kiedy pisze: W dzielenie się danymi, w
przeciwieństwie do dzielenia się żywnością czy narzędziami, nie są wpisane żadne koszty. (..)
dane często nic nie kosztują, lub bardzo niewiele, a przynoszą wymierne zyski. Wymienianie
informacji jest jedną z najstarszych form interakcji o sumie niezerowej24. Iterowany ekspe-
ryment wymiany informacji pomiędzy krewniaczymi hominidami, posiadającymi dobrą
pamięć i narządy głosowe zdolne do artykulacji kontrolowanych dźwięków, najwyraźniej
powiódł się ongiś, dając genom wymierne zyski. I to właśnie tego dnia zdolność do prze-
kazywania materiału memetycznego ruszyła pełną parą, a dobór naturalny zaczął fawory-
zować takie zachowania, które zwiększały tzw. dostosowanie łączne (ang. inclusive fit-
ness); zaczął faworyzować gen altruizmu. Oczywisty pożytek z jego posiadania był wzmac-
niany pożytkami, jakie płynęły nie tylko z mówienia, ale także z słuchania w jego szer-
szym, biologicznym rozumieniu – sprawnego i poprawnego odbierania sygnałów. Do tego
celu nie musiały nam wyrosnąć olbrzymie jak trąby uszy, zdolne wykręcać się w każdym
kierunku, jak przedstawia to Miller w krytyce dotychczasowych koncepcji ewolucji sygna-
lizacji u zwierząt25. „Mówić – słuchać”: oto istotne w ewolucji ludzkiego symbolizmu sprzę-
żenie zwrotne, ewolucyjna pętla, wynikająca z uprzejmej strategii „wet za wet”, przyjętej
ongiś przez dobrze kalkulujące, egoistyczne osobniki. Pętla utkana także na kocią szyję.

O WARUNKACH KONIECZNYCH DOSTOSOWANIA MEMETYCZNEGO.
WYBRANE ASPEKTY – Streszczenie
Dociekania nad genezą komunikacji symbolicznej u człowieka dawno już przestały być do-

meną humanistyki. Dzisiaj zajmuje się nimi biologia i psychologia ewolucyjna. Budują one własne
rozpoznania fenomenu mowy i myślenia symbolicznego, koncentrując się głównie na odkryciach
genetyki i socjobiologii. Wśród licznych teorii, jakie na tym gruncie już skonstruowano (m.in. tzw.
teoria makiaweliczna Humphreya i Alexandra i teoria mating mind Millera), trudno odnaleźć ta-
kie, które wiążą komunikację międzyludzką ze strategiami uprzejmymi i altruizmem, pojmowa-
nym jako pomaganie innym bez bezpośredniej korzyści dla pomagającego. Współczesna myśl przy-
rodoznawcza została zdominowana przez teorię samolubnego genu (the selfish gene), sformuło-
waną przez Richarda Dawkinsa w 1976 roku. Autorka artykułu dowodzi, że u podstaw komunika-

23 Pinker: Tabula rasa. Spory o naturę ludzką. Przeł. A. Nowak. Gdańsk 2005, s.300.
24 R. Wright: Nonzero. Logika ludzkiego przeznaczenia. Przeł. Z. Łomnicka. Warszawa 2005, s. 28.
25 Por. G. Miller: Umysł w zalotach. Op.cit., s. 390–391.
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cji symbolicznej leży jednak nowocześnie pojmowany altruizm, a nie osobniczy, czy genetyczny
egoizm. Analizując warunki konieczne i wystarczające do zaistnienia komunikacji wewnątrzgatun-
kowej, rozważa teorię Dawkinsa w kontekście teorii altruizmu krewniaczego i altruizmu odwza-
jemnionego, starając się udowodnić, że komunikacja musi wypływać z potrzeby współdziałania, a
nie konkurencyjności.

ABOUT NECESSARY CONDITIONS OF MEMETIC FITNESS. SELECTED ASPECTS
– Summary
The study of human symbolic communication genesis has long ceased to be a domain of the

humanities. Today it is a domain of biology and evolutionary psychology, which build their own
diagnosis of the phenomenon of speech and symbolic thinking, focusing mainly on the discoveries
of genetics and sociobiology. Among numerous theories, which have already been built on this
ground (e.g. the so-called machiavellian theory of Humphrey and Alexander, mating mind theory
of Miller) it is difficult to find theories which combine communication between people with polite
strategies and altruism – understood as helping others without benefiting from it. Contemporary
knowledge of nature ideas has become dominated by the selfish gene theory, formulated by Ri-
chard Dawkins (1976).

The author of this paper argues that symbolic communication has its grounds in up-to-date
altruism, not individual or genetic egoism. Analyzing the necessary and sufficient conditions for in-
species communication to exist, the author analyzes Dawkins’ theory in the context of kin altruism
and reciprocal altruism, trying to prove that communication must stem from the need for coopera-
tion, not competitiveness.





ANTONINA SZYBOWSKA

EWOLUCJA GESTÓW.
O SPOSOBACH BADANIA „KINETYKI CZŁOWIEKA”
 – PROPOZYCJA METODOLOGICZNA

Refleksja naukowa bada mieniącą się bogactwem barw sferę ludzkiej kinetyki1

przyglądając się jej sztucznie wypreparowanym odcieniom, posegregowanym w od-
rębnych szufladkach. Oczywiście, z funkcjonalnego punktu widzenia bywa to uzasad-
nione, z drugiej jednak strony barwy pozbawione kontekstu bledną i nie sposób oce-
nić ich tak, jak w otoczeniu pozostałych. W efekcie mamy do czynienia z konglomera-
tem odrębnych dyscyplin, takich, jak np. retoryka2 (najstarsza), psychologia społecz-
na i indywidualna3, pedagogika4, nauki o komunikacji5 (kinezyka, haptyka, proksemi-
ka, okulestyka, mimika i in.). Są to naturalnie kierunki związane z emancypacją ruchu
jako formą sztuki: teatrem, filmem6, czy tańcem. Wiele dyscyplin ma charakter prak-
tyczny: techniki negocjacyjne, śledcze, terapeutyczne, public relations7, umiejętność
wykrywania kłamstw8, czy odczytywania myśli ludzi ze sposobu ich zachowania9, wresz-
cie kursy eleganckiego poruszania się dla dziewczynek10 i protokół dyplomatyczny11.
   1 Zdaję sobie sprawę, że określenie „kinetyka człowieka” (od gr.kinein, ruszać się) nie jest powszechnie zaakceptowanym
terminem naukowym w humanistyce. Trudno jednak znaleźć adekwatną nazwę na oznaczenie wystarczająco szerokiego
spektrum tego aspektu ludzkiego behawioru, które korespondowałoby z podjętymi przeze mnie problemami. Inne propozy-
cje, takie, jak kinezyka (bądź kinezjetyka, w swych początkach związana z badaniami Raya Birdwhistella), kinezjologia,
antropologia gestu, body language czy etologia człowieka (humanoetologia) w samych swych nazwach zawierają konkretne
tezy, w znaczny sposób ograniczając obszar badawczy, bądź wikłają badacza w meandry nieścisłości terminologicznych.
   2 O historii badań nad gestem zobacz w: M. Brocki: Język ciała w ujęciu antropologicznym. Poznań 2001 lub A. Załazińska:
Schematy myśli wyrażane w gestach. Gesty metaforyczne obrazujące abstrakcyjne relacje i zasoby podmiotu mówiącego. Kraków 2001.
   3 W. Domachowski: Psychologia społeczna komunikacji niewerbalnej. Toruń 1993.
   4 K. Krasoń: Metafora w geście zamknięta, czyli komunikacja pozawerbalna w edukacji wczesnoszkolnej. W: Różne aspekty
edukacji lingwistycznej dziecka. Red. M. T. Michalewska, M. Kisiel. Kraków 2001, s.277 – 289.
   5 W. Domachowski: Komunikowanie się niewerbalne: właściwości kanału prawidłowego odwzorowania. W: Z zagadnień
komunikowania interpersonalnego. Red. Z. Nęcki. Kraków 1989.
   6 Kino: gest – ciało – ruch. Film w perspektywie systemów komunikowania niewerbalnego. Red. A. Gwóźdź. Wiedza o kultu-
rze. Wrocław 1990.
   7 V. F. Birkenbif: Komunikacja niewerbalna. Sygnały ciała. Podstawy komunikacji niewerbalnej dla trenerów i ludzi sukcesu.
Wrocław 1998.
   8 Por. P. Ekman: Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce, małżeństwie. Przeł. Sz.E.Draheim, M.Kowalczyk. Warszawa 1997.
   9 D. McNeill: Hand and mind. What gestures reveal about thouhgt. Chicago 1992; A. Pease: Język ciała. Jak czytać myśli ludzi
z ich gestów? Przeł. E.Wekiera. Kraków 1992.
   10 tj. poruszania się uznanego w danym miejscu i czasie za eleganckie.
   11 Lista ta nie jest bynajmniej zamknięta. Ciekawego spostrzeżenia dokonał Marcin Brocki: podkreśla on, iż w dosłownie
zalewających rynek podręcznikach traktujących o praktycznym zastosowaniu mowy gestów dominuje terminologia sporto-
wa, mówi się o treningu, ćwiczeniach, sukcesie, wygranej. Por. M. Brocki, op.cit.
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Sferą gestów zajmuje się filozofia12, socjologia, socjobiologia, etologia (humanoetolo-
gia)13, etnologia, religioznawstwo i liturgika14 (badania nad rytuałem) czy językoznaw-
stwo15. E.T. Hall podkreśla, że systemy pozawerbalne są częścią tożsamości kulturowej,
częścią procesu interpretacji znaków kultury. Kluczem do owego obszaru może być także
kontekst historyczny16, na którego przeciwległym biegunie (o ile w ogóle o biegunach
może być mowa) znajdują się klasyfikacje ludzkiego etogramu, dla którego to biologia
stanowi kod podstawowy17.

Powyższe zestawienie obok siebie tak różnych obszarów musi budzić uzasadnione
zastrzeżenia. Jak widać, perspektywy badawcze ludzkiej kinetyki stanowią obszar wyjąt-
kowo niespójny, co więcej, zawierający pęknięcia znacznie głębsze niż przyjęta metodo-
logia. Mam na myśli obecny od wieków w filozofii europejskiej dyskurs na temat opozycji
natura–kultura,  uwikłanie w definicję człowieka, jego natury,  opozycję homo–animal18,
wreszcie  przyjętą opcję filozofii przyrody19. Sytuacja gmatwa się jeszcze bardziej, kiedy
zdamy sobie sprawę, że jazda platońskim zaprzęgiem nie jest bynajmniej jedynym możli-
wym środkiem lokomocji, by wskazać choćby odmienne tradycje filozofii człowieka np.
Dalekiego Wschodu. Zagadnienia dotyczące obszaru zwanego umownie „mową ciała”20

   12 Por.: R. A. Kneblewski: Komunikacja werbalna i niewerbalna w aspekcie filozoficznym: rozważania metodologiczne z teorii
aktów komunikowania. W: Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki. Red. A. Schaff. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1980.
   13 Np. K. Lorenz: Tak zwane zło. Przeł. A. D. Tauszyńska. Warszawa 1972, I. Eibl-Eibesfeldt: Miłość i nienawiść. Historia
naturalna elementarnych sposobów zachowania się. Przeł. Z. Stromenger. Warszawa, 1997.
   14 A. Vergote: Gesty i czynności symboliczne w liturgii, w: Concilium. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny. 1971, nr 1 –
10, s. 100 – 109, R. Falsini: Gesty i słowa Mszy Świętej. Kraków 2004.
   15 K. Jarząbek: Znaki kinetyczne wspomagające komunikację mowną i ich miejsce w nauczaniu języków obcych (na przykła-
dzie komunikacji Polaków i Rosjan – ujęcie konfrontatywne). Katowice 1989; Rehabilitacja języka gestów (na przykładzie
porozumiewania się zakonników i mniszek). Katowice 1999; Mimika jako element komunikacji międzyludzkiej, w: Studia
Semiotyczne 1993, z.18, s. 67 – 76; Znakowe ruchy rąk jako istotny element porozumiewania się ludzi, w: Socjoligwistyka 1993,
z. 12 – 13, s. 285 – 297; Kinetyczne formy powitań i pożegnań, w: Etnolingwistyka 1994, z. 6, s. 65 – 81. Por. też: J. Antas:
Morfologia gestu. Rozważania metodologiczne, w: Studia z językoznawstwa słowiańskiego. Red. F. Sławiński, H. Mieczkow-
ska. Kraków 1995, s. 17 – 24; Gest, mowa a myśl, w: R. Grzegorczykowa, A. Pajdzińska (red.): Językowa kategoryzacja świata.
Lublin. 1996, s . 71 – 96; A. Załazińska, Niewerbalna struktura dialogu. Kraków 2006.
   16 J. C. Schmitt: Gest w średniowiecznej Europie. Przeł. H. Zaremska. Warszawa 2006 .
   17 Wymienić tu należy książki D. Morrisa, zwłaszcza: Manwatching, Gestures, Their Origin and Distribution. London 1977,
Naga małpa. Przeł. T. Bielicki, J. Koniarek, J. Prokopiuk. Warszawa 1974, Zachowania intymne. Przeł. P. Pretkiel. Warsza-
wa 1998, Ludzkie Zoo. Przeł. P. Pretkiel. Warszawa 1998.
   18 Por. Opozycja homo – animal w języku i kulturze. Język a kultura. Tom 15, red. A. Dąbrowska, Wrocław 2003
   19 Por. R. Speamann: O pojęciu natury ludzkiej. W: Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel Gandolfo. Red.
K. Michalski. Kraków 2006, s. 105 – 121.
   20 Znalezienie adekwatnej nazwy dla obszaru, o którym traktuje ten artykuł stanowi problem. Nazwa body language – język /
mowa ciała –  wprowadza od razu porównanie z językiem naturalnym, jak gdyby owa naturalność języka operującego gramatyką
i leksyką stanowiła kryterium pierwszoplanowe. Być może nazywanie jej językiem ma w jakiś sposób nobilitować tą sferę – język
to wszak monopol człowieka, owej, w tradycji chrześcijańskiej, „korony stworzenia”, mającej jakościowo inny status niż zwierzęta.
Z drugiej strony, wieża Babel nie jest przecież tylko pustą metaforą – to symbol procesu rozciągniętego w czasie, wikłającego
plemiona w gramatykę i strukturę danego języka, budującego różnice, wznoszącego mury niechęci, obcości i niezrozumienia.
Próby analizy „języka ciała” przy zastosowaniu metod wypracowanych przez językoznawstwo strukturalne podjęte zostały przez
Raya Birdwhistella i nie zakończyły się powodzeniem. Oczywiście można wskazać pewne uporządkowane kody gestyczne, jednak
dotyczy to przede wszystkim systemów tworzonych sztucznie, np. język liturgii, czy kody płetwonurków i sposoby porozumiewa-
nia się w zakonach z klauzurą milczenia (publikacje K. Jarząbek). Najczęściej jednak mamy do czynienia z zanurzeniem w
przestrzeń tak dobrze znaną, ze nieuświadomioną, którą E. T. Hall nazywa pierwotnym poziomem kulturowym, czyli niejawnym
i w dużej mierze nieuświadomionym zespołem zasad zachowania, programem, który steruje ludzką komunikacją i ułatwia proce-
sy selekcji otrzymywanych sygnałów na istotne i nieistotne. Por. E. T. Hall: Poza kulturą. Przeł. E. Goździak. Warszawa 1984, oraz
inne publikacje tego autora. W tym przypadku szczęśliwsza wydaje się być nazwa „komunikacja niewerbalna”, aczkolwiek i ona
nie wyczerpuje obszaru ludzkiego behawioru, oscylując wokół jego komunikacyjnego aspektu.
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dotykają szeregu problemów, z których część związana jest z rozpatrywaniem samej isto-
ty człowieczeństwa.

Z przyczyn oczywistych nie mogę w tym miejscu omawiać szczegółowo prób wyj-
ścia z badawczego impasu, które sferę kinetyczną człowieka usiłują traktować w sposób
całościowy. Nadmieniam jednak, iż są one podejmowane i to także na gruncie polskim.
Mam tu na myśli kognitywizm, według którego: gesty są pierwotnym sposobem obrazo-
wania myśli, jak najbardziej ikonicznym (obrazowym) i motywacyjno–wyobrażeniowym,
wywodzącym się bezpośrednio z fizykalnego ludzkiego doświadczenia i jego bytowania w
ontologicznej przestrzeni i czasie21. Ważne są próby zwrócenia uwagi na waloryzację góra
/ dół, czy też powszechne (fenomen, na który nie zwracamy uwagi) użycie kategorii kine-
tycznych do opisu abstrakcji.

Chociaż dokonania wspomnianych badaczy i przyjęte przez nich kierunki interpre-
tacyjne rokują spore nadzieje, ja – mimo wszystko – chciałabym zaproponować jeszcze
inną ścieżkę badawczą w podejściu do złożonej materii ludzkiej kinezy: ścieżkę meme-
tyczną. Rzecz jasna, zgodnie z założeniami neoewolucjonizmu, musi ona zakładać istnie-
nie jednostek dziedziczności kulturowej, które – za Dawkinsem – nazywane są memami.
Po wtóre, winna przyjmować, iż istnieją takie memy, które szerzą się na drodze powtarza-
nia (naśladownictwa) aktów kinetycznych i które – z racji wykorzystywanego przez nie
nośnika – możemy nazywać memami gestycznymi. Po trzecie, wreszcie, powinna uzna-
wać, że „memy gestyczne”, jako obserwowalne socjotypy, dają się badać, opisywać i inter-
pretować i że, zgodnie z obowiązującymi dziś założeniami uniwersalnego darwinizmu
podlegają selekcji, mutacji i konkurencji, wykazując wszelkie cechy innych, ewoluujących
replikatorów. Dla swego badawczego rekonesansu proponuję przyjąć takie właśnie prze-
słanki, zamierzam bowiem sprawdzić, co wyniknie z przyjęcia proponowanej przez me-
metykę metodologii w odniesieniu do sfery gestów22 i innych ludzkich zachowań kine-
tycznych? Jak owe „gestyczne” (kinetyczne?) memy się rozprzestrzeniają? Jakim muta-
cjom podlegają? W jaki sposób? Jak długo się utrzymują? Pragnę przyjrzeć się temu za-
gadnieniu bliżej, aczkolwiek zaznaczam, że proponowana przeze mnie poniżej klasyfika-
cja memów ma charakter czysto roboczy i jest raczej stanowiącym punkt wyjścia „gło-
śnym myśleniem” o nowych badaniach nad kinezą, niż skończonym i wyczerpującym jej
opracowaniem naukowym. Nie należy jej też uznawać za klasyfikację gestów – takich
prób jest wiele, wystarczy odesłać Czytelników np. do klasyfikacji P. Ekmana i W. Friese-
na. W tym miejscu chciałabym przede wszystkim zwrócić uwagę na szereg problemów,
które napotyka badacz ludzkich zachowań kinetycznych, kiedy, odchodząc od uznanych
dróg interpretacji, wkracza nagle w obszar biologii, gdzie gest nie jest „kulturą”, ale przede
wszystkim „wyrazem uczuć u człowieka i zwierząt”, jak ponad 150 lat temu ujął to już
Karol Darwin23. Gdzie, co odkrywa dzisiaj memetyka, gest – być może – jest tylko chcącą
się powielać informacją, używającą naszych ciał dla własnych interesów. Nie twierdzę, że
gesty, jak wszystkie memy, są całkowicie egoistyczne (the selfish), jak widzą to niektórzy
(skrajni!) memetycy. Zakładam raczej, iż są bardzo pierwotne i w związku z tym ich obec-
ność i szerzenie się stanowi bardzo skuteczny, bo ewolucyjnie sprawdzony, kod współ-
udzielności genów i memów. Że jednak mają swoją moc podporządkowywania sobie czło-
wieka i budowania jego wyobrażeń o świecie, temu – w świetle memetyki – na pewno
   21 J. Antas, za: A. Załazińska: Schematy myśli wyrażane w gestach. Gesty metaforyczne obrazujące abstrakcyjne relacje i
zasoby podmiotu mówiącego. Kraków 2001, s.19.
   22 Termin „gest” (łac. gestus) traktuję w sposób szeroki, nie ograniczając go wyłącznie do ruchów rąk, lecz rozumiem pod
nim także ruchy i postawy całego ciała, włączając mimikę.
   23 Por. K. Darwin: O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt. Przeł. Z. Majlert i K. Zaćwilichowska. Warszawa 1988. Warto
wspomnieć, że tego typu interpretacje pojawiły się już w Encyklopedii Diderota.
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zaprzeczyć nie można. Skupmy się zatem, choćby przez chwilę, na ewolucji gestu z uwzględ-
nieniem jego memetycznych uwikłań.

Wiemy, że istotą memów jest ich zdolność do replikacji. Ze względu na kierunek
transferu jest to kopiowanie wertykalne (międzypokoleniowe) i horyzontalne. Jak poka-
zują nie tylko biologowie, ale i cała historia obyczajów, od najmłodszych lat jesteśmy
instruowani, jaki rodzaj aktywności kinetycznej należy dopasować do konkretnej sytuacji
(„Jasiu nie wierć się przy stole, siedź spokojnie w ławce w szkole, kościele” itp.). Spisywa-
nie zasad savoir vivre ma swoją wielowiekową tradycję. Elias opisuje ewolucję sposobów,
w jaki wycieramy nos, jemy, podajemy nóż, śpimy, załatwiamy potrzeby fizjologiczne24.
Nabywanie kompetencji kinetycznej to poznanie zasad hierarchii panującej w ludzkim
stadzie (powitania, pożegnania, rewerencje).

Niezwykle istotnym i zarazem niezwykle problematycznym tematem jest „rodze-
nie się”25 memów dotyczących gestów i innych kinetycznych zachowań człowieka.

Problemem domagającym się rozwiązania jest pytanie, na ile uprawnione jest uza-
sadnianie ludzkich zachowań biologią (zwłaszcza fizjologią i instynktem)? Na ile można
wykorzystywać wiedzę opartą na obiektywnych26 i możliwych do zweryfikowania (sfalsyfi-
kowania) wymiernych wynikach badań empirycznych (w ramach nauk ścisłych prowadzo-
ne są przecież rozmaite badania ludzkiego behawioru), a na ile antropologia kultury win-
na pozostawić ów (i jak szeroki?) margines indeterminizmu? „Otwartość instynktowna”27

człowieka nie związanego z żadnym konkretnym środowiskiem, błyskawicznie uczącego
się i wdrażajacego wciąż nowe pomysły stanowi przecież punkt wyjścia charakterystyki
conditio humana i wiąże się ściśle z filozoficznymi założeniami dotyczącymi natury czło-
wieka, uzależnionymi także od przyjętej koncepcji przyrody. Desmond Morris w swoich
publikacjach dotyczących gestu prezentuje niezwykły ludzki etogram, gdzie biologia sta-
nowi podstawowy kod odczytu. Tak rozbudowana sfera zachowań kinetycznych (a wg
Morrisa przedstawiciel gatunku homo sapiens wykonuje samymi dłońmi i palcami co na-
mniej trzy tysiące różnych gestów, nie włączając w to języka migowego!) wydaje się tu być
konsekwencją tego, iż w pewnym momencie ewolucja sprawiła, że stanęliśmy naprzeciw
siebie wyprostowani i bezbronni, odsłaniając brzuchy i genitalia, a ponadto wyposażeni w
niezwykły organum organorum28 – ręce z przeciwstawnym kciukiem29.

Wydaje się, że wywodzenie rodowodu niektórych zachowań ruchowych z podstaw
biologicznych narzuca się jako oczywiste – np. gesty związane z macierzyństwem czy sek-
sem. Morris pokazuje, że posiadamy pulę gestów wrodzonych i wspólnych całemu ludz-
kiemu gatunkowi, niezależnie od szerokości geograficznej i doświadczeń kulturowych (po-

   24 N. Elias: Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu. Przeł. T. Zabłudowski. Warszawa 1980.
   25 Memy gestyczne się „rodzą” czy raczej „powstają”? Wydaje mi się, ze nasuwająca podobieństwo z teorią symbolu (który
w odróżnieniu od znaku nie jest ustanawiany arbitralnie, ale się „rodzi”) użyta wyżej terminologia „naturalistyczna” (od łac.
natura – to, co jest zrodzone), bądź „fizjologiczna” (fyio – płodzę, rosnę, przyroda to gr. physis) to nie tylko lingwistyczna
ekwilibrystyka, a raczej osadzenie w kontekście ontologii memów – ewoluujących wirusów umysłu.
   26 Choć w kontekście np. koncepcji filozoficznej E. Cassirera obiektywizm naukowy (zwłaszcza nauk humanistycznych)
wydaje się być jedynie pustą etykietą, nauka bowiem nie wskazuje na fakty, a na teorie faktów, ustanowione przez wybory
dokonywane w obrębie danej kultury. Por. A. Szahaj: Filozofia kultury jako filozofia pierwsza. W: Co to jest filozofia kultury?
Red. Z. Rosińska, J. Michalik, Warszawa 2006, s. 153 – 158.
   27 Czyli to, co Rousseau nazywa perfectibilite – wolność (pojęta w sensie negatywnym) istoty ludzkiej, która nie jest zdeter-
minowana przez włączenie jej na zasadzie instynktu w środowisko, na co zwracał uwagę także Herder czy przedstawiciele
niemieckiej antropologii filozoficznej (pozycyjność eks-centryczna Plessnera).
   28 …aby sięgnąć do określenia Tomasza z Akwinu, który podkreślał fizyczną niższość człowieka wobec zwierzęcia po to, by
lepiej wydobyć wyjątkowość ludzkiej ręki. To częsty w sztuce symbol człowieka (pars pro toto).
   29 Por.: Ch. Walter: Kciuki, paluchy i łzy oraz inne cechy, które czynią nas ludźmi. Przeł. M. Koraszewska. Poznań, 2008.
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wołuje się tu m.in. na badania I. Eibl-Eibesfeldta, który porównywał zachowania dzieci
zdrowych oraz od urodzenia niewidomych i głuchych). Wiele zachowań próbuje się tłu-
maczyć poprzez analizę behawioru naczelnych. Sferę związaną z kinetyką dzielimy ze
zwierzętami30, a – z chronologicznego punktu widzenia – obszar zwany umownie „mową
ciała” jest o wiele wcześniejszy od mowy werbalnej i nie stanowi monopolu człowieka31.
Desmond Morris nazywa go cudownym reliktem okresu pierwotnego32. Z drugiej strony
wydaje się, że czasem to kultura reguluje zjawiska wydawałoby się czysto fizjologiczne
(np. próg odczuwania bólu). Hall pisze: tym, co rzeczywiście stanowi o tożsamości człowie-
ka, bez względu na to, gdzie się urodził – jest jego kultura, całościowe ramy komunikacyjne:
słowa, działania, pozy, gesty, ton i barwa głosu, wyraz twarzy, sposób traktowania czasu i
przestrzeni oraz przedmiotów materialnych, sposób, w jaki człowiek pracuje, bawi się, ko-
cha, broni samego siebie. Wszystkie te rzeczy i jeszcze wiele innych tworzą pewne systemy
komunikowania się, dysponujące znaczeniami zrozumiałymi wyłącznie dla tych, którzy znają
historyczny, społeczny i kulturowy kontekst zachowań33. Czyli choć dla przedstawicieli ga-
tunku Homo sapiens istnieje wiele zachowań wspólnych, to nie natura definiuje człowie-
ka, lecz kultura – włączając owe zachowania w kontekst.

Warto powołać się też na stanowisko Marcina Brockiego, który w swym imponują-
cym kompendium Język ciała w ujęciu antropologicznym twierdzi, iż uzewnętrznianie emocji
jest tak silnie uwarunkowane kulturowo, iż nie można odnaleźć gestu, który byłby wspól-
ny dla całego naszego gatunku a uniwersalny język emocji nie istnieje, gdyż każda kultura
ma odmienne strategie uzewnętrzniania uczuć. Przykładem mogą być rzekomo uzasad-
niane przez biologię, lecz bynajmniej wcale nie uniwersalne, zachowania, takie jak poda-
nie ręki, włączane do rytuału powitań, czy wyrażenie ugody, jako potwierdzenie otwarte-
go i przyjaznego nastawienia, bądź kręcenie głową w poziomie na „nie” i potakiwanie „w
pionie”34. Gesty włączone są w mitologiczno–symboliczną strukturę świata danej zbiorowo-
ści, dlatego interpretacja nie może ich z tego kontekstu izolować35.

Być może nie należałoby jednak wyciągać pochopnych wniosków? Morris przeko-
nująco opisuje ogromną ilość zachowań mieszkańców (co ważne) różnych kontynentów i
często jego interpretacja zaskakuje intuicyjnie wyczuwaną trafnością, nawet jeżeli pyta-
nie, czy można te uzasadnienia przyjąć jako w pełni naukowo potwierdzone, pozostaje
jak na razie bez odpowiedzi. Chciałabym przywołać tu metaforę W. Burkerta, który pisze
o śladach biologii, po których podążają wybory dokonywane przez kulturę36. Być może to
ten trop byłby najwłaściwszy?

Genezę niektórych memów gestycznych można, jak się wydaje, wysnuć z podo-
bieństwa: układ rąk czy ciała sugeruje podobieństwo do jakieś czynności czy rzeczy. Pu-

   30 Por. J. Lejman: Ewolucja ludzkiej samowiedzy gatunkowej. Dzieje prób zdefiniowania relacji człowiek – zwierzę.
Lublin 2008.
   31 W. Burkert wskazuje na rolę rytuału, starszego od mowy i posiadającego analogie w świecie zwierząt. Por.: W. Burkert:
Stwarzanie świętości. Ślady biologii we wczesnych wierzeniach religijnych. Przeł. L. Trzcionkowski. Kraków, 2006.
   32 D. Morris: Zwierzę zwane człowiekiem. Przeł. Z. Uhrynowska-Hanasz. Warszawa, 1997, s. 43.
   33 E. T. Hall: Poza kulturą. Op. cit., s. 50.
   34 Jedno z uzasadnień ruchów tak / nie odwołuje się do wrodzonego odruchu ssania niemowląt, które szukają piersi matki,
zaś kiedy są już nasycone, odsuwają sutek.
   35 M. Brocki, op.cit., s. 28.
   36 W. Burkert, op.cit., s. 42. Autor proponuje także metaforę bardzo współczesną: kulturę zwerbalizowaną, przekazywaną
przez nauczanie i uczenie się można określić jako s o f t w a r e ludzkości, łatwy do skopiowania i przekazania niezależnie od
swej złożoności. Tym niemniej zasadne jest pytanie, czy ów software można dowolnie wybierać i modyfikować, czy też jest on
związany z pewnymi warunkami wstępnymi, narzuconymi przez oryginalne oprogramowanie, z wzorcami i skutkami pozo-
stawionymi poprzez h a r d w a r e odpowiedzialny za jego wytworzenie? Ibidem, s. 40.
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kamy się w głowę nasłuchując niejako pustego dźwięku, jaki przy uderzeniu wydaje puste
naczynie (puste naczynie = pusta głowa). Dwa rozczapierzone palce, wskazujący i środ-
kowy, skierowane wnętrzem dłoni ku przodowi, przy równoczesnym zagięciu palców po-
zostałych to litera V – jak Victory. Rozkładamy ręce opisując „taaaaką rybę”37. Popular-
na „figa”, wł. mano fica, czyli ukazanie komuś pięści ściśniętej w taki sposób, że kciuk
wsunięty jest pomiędzy palec wskazujący i środkowy nawiązuje do amuletów ukazujących
żeńskie genitalia i do dziś stanowi gest ochronny w Portugalii, Brazylii i Japonii (ukazanie
genitaliów najprawdopodobniej miało „odwrócić uwagę” także pochodzącego ze świata
nadprzyrodzonego, niewidzialnego agresora – jakaż paralela do zwyczajów bonobo).

Nie wszystkie przykłady charakteryzują się jednak taką klarownością, jak przyto-
czone powyżej. Warto przybliżyć tu jeden z najbardziej rozpowszechnionych gestów no-
wożytnej epoki – gest krzyża. Krzyż to mem obecny w kulturze europejskiej (aby ograni-
czyć się tylko do niej) niemal wszędzie: jako znak graficzny, medalik, rzeźba, kolczyk,
element architektoniczny itd. Także w warstwie językowej istnieje szereg określeń nawią-
zujących do ofiary krzyżowej. Jako mem gestyczny działa tu niewątpliwie zasada podo-
bieństwa do starożytnego narzędzia publicznej kary śmierci, stosowanej wobec niewolni-
ków i przestępców w starożytnym Rzymie (znały go także inne ludy, m.in. Persowie czy
Japończycy)38. Interpretacje eklezjalne są jednak daleko bardziej skomplikowane, wspo-
mnę jedynie, że gest krzyża może być duży, mały, można go było wykonywać różną ilością
palców, różnym, skomplikowanym nieraz, ich układem. „Znaczono”39 różne części ciała
czy przedmioty. „Duży” krzyż można wykonywać z prawa na lewo, ale i odwrotnie, i każ-
dy sposób uzasadnia odmienna interpretacja teologiczna40.

Genezę gestów możemy wywieść także z pełnionej przez nie funkcji. Uciszając
kogoś („ciii…”), zasłaniamy usta. Spotykane chyba we wszystkich religiach gesty związa-
ne z wodą (ablucje, aspersje41, katolickie lavabo) najczęściej nawiązują do jej oczyszczają-
cej funkcji. Znamy również genezę popularnego dziś gestu ukazania komuś dwóch wycią-
gniętych palców – wskazującego i środkowego, ułożonych podobnie jak omówiony wyżej
znak „victory”, jednak zwrócony wnętrzem dłoni do osoby wykonującej ów gest. Ma on

   37 W klasyfikacji Ekmana i Friesena będzie to klasyczny przykład „emblematu”.
   38 Istnieje także inna hipoteza, co zaskakujące, o rodowodzie antropologicznym: Z doświadczenia wiadomo, że wygląd
człowieka nie czym innym wyróżnia się od zwierząt, jak tylko prostą postawą i tym, że człowiek ma rozłożone ramiona i z
przodu na twarzy wystający nos, który, jako istocie żyjącej, służy do oddychania, i nie co innego owa postawa, jak formę
krzyża ukazuje. Justinus: Apologia I pro Christianis, za: S. Kobielus: Krzyż Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory.
Warszawa 2000, s. 166.
   39 Łac. se signare to żegnać się, dosłownie: znaczyć się; signum – to krzyż
   40 W XI wieku przyjął się gest tzw. wielkiego krzyża – dotknięcie szerokim łukiem prawą ręką czoła, serca i obu ramion. Do
XIII wieku chrześcijanie, i „wschodni” i „zachodni”, robili ten znak na ogół tak samo: od prawego do lewego ramienia.
Potem w kościele zachodnim zmieniono kolejność: najpierw lewe ramię, potem prawe. Papież Innocenty III tłumaczył
wersję wcześniejszą, porównując ruch ręki błogosławiącego znakiem krzyża do odzwierciedlania kształtu poprzecznej belki
od prawego ramienia, podobnie, jak praktykuje się do dzisiejszego dnia w kościołach prawosławnych, odnosząc się do
symboliki lewej i prawej strony, ruch w dół natomiast opisywał następująco ...z góry na dół się schodzi, i z prawej do lewej,
ponieważ Chrystus zstąpił z nieba na ziemię i przeszedł od Żydów do pogan. Innocenty III: De sacro altaris mysterio, lib.
II,c.XLV (PL 217,825), za: G. Bunge: Gliniane naczynia. Praktyka osobistej modlitwy według tradycji świętych Ojców. Kra-
ków 2000, s. 154 i dalej. Już wówczas jednak rozpoczął się proces, który doprowadził do tego, iż sposób wykonywania gestu
wielkiego krzyża przestał był łączyć chrześcijański wschód i zachód. Na zachodzie zaczęto żegnać się w odwrotnym kierun-
ku, z lewej strony na prawą. Uzasadniano to w ten sposób, iż należy przejść od nędzy do chwały (lewa strona ma konotacje
negatywne, prawa jest „dobra”), oraz że lepiej jest przeżegnać się tak, jakby naśladować ruch ręki błogosławiącego, który
jest do wiernych zwrócony przodem. O ile więc pierwsza interpretacja z teologicznego punktu widzenia podkreśla tajemnicą
Objawienie i Wcielenia, druga nawiązuje do tajemnicy Zmartwychwstania.
   41 Łac. aspergo – rozpraszam, kropię.
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do dziś charakter obraźliwy, wulgarny (dziś bywa połączony ze zdecydowanym ru-
chem dłoni po półokręgu w dół). Możemy dokładnie wskazać jego genezę, co w przy-
padku gestów zdarza się niezmiernie rzadko. W roku 1415 miała miejsce bitwa pod
Agincourt, w trakcie której Henryk V przekazał wojskom angielskim obietnicę zło-
żoną im przez Francuzów, a dotyczącą poobcinania łucznikom palców służących do
naciągania cięciwy (czyli wskazującego i środkowego prawej ręki). Po zwycięskiej bi-
twie angielscy żołnierze drażnili francuskich jeńców, wymachując im przed oczyma
wyciągniętymi „łuczniczymi palcami”, które, mimo przedbitewnych pogróżek, pozo-
stały na swoim miejscu.

Istnieją jednak gesty, które zupełnie nie przypominają oznaczanej rzeczy, nie
działa tu też zasada funkcjonalna. Powszechnie znany w Europie jest zwyczaj zatrzy-
mywania samochodów przez autostopowiczów przez machanie dłonią z wyciągniętym
kciukiem. Dlaczego ów kciuk wyciągamy? Być może istnieje wytłumaczenie, czy  jed-
nak wystarczające?

Ze względu na charakter replikacja memów gestycznych może być świadoma lub
nieświadoma. Nastolatki godzinami potrafią ćwiczyć przed lustrem ruchy ich idola. Z
drugiej strony wszyscy doskonale znamy zjawisko niezależnego od woli, wzajemnego „za-
rażania się” ziewaniem.

W przypadku kopiowania horyzontalnego mamy do czynienia z mechanizmami
synchronizacyjnymi w grupie. Neurobiologia mówi o tzw. neuronach lustrzanych, odpo-
wiedzialnych m.in. za naśladowanie gestów i mimiki przez niemowlęta i dzieci (przydatne
np. przy karmieniu małego dziecka, kiedy chcemy, żeby otworzyło usta). Jest to jednak na
razie obszar mało zbadany42.

Kolejnym problemem jest jakość kopii. Bywają gesty, których sposób wykonania
jest bardzo ściśle ustalony, aczkolwiek są to sytuacje nieczęste, dotyczące sytuacji sfor-
malizowanych, jak ma to miejsce np. w przypadku gestów liturgicznych43, wojskowych
(salutowanie) czy zachowań przewidzianych przez protokół dyplomatyczny. W drugim
przypadku kopie są mniej dokładne (wierni przechodzący przez nawę główną w koście-
le często przyklękają niedbale, na jedno kolano, pokłon zostaje wykonany bez zatrzy-
mywania się), lub nawet ulegają daleko idącym modyfikacjom. Przykładem mutacji tego
ostatniego typu jest delikatne potarcie ronda kapelusza z jednoczesnym niewielkim skło-
nieniem głowy w stronę osoby witanej – stylizowany pokłon połączony ze zdjęciem na-
krycia głowy. Niewielki kilkukrotny ruch palca wskazującego w prawo i lewo uniesionej
dłoni to przeniesienie ruchu głowy „nie”. Obecna w liturgii  od wieku XIII i trwająca aż
do połowy XX w. praktyka całowania przez wiernych w kościele kościanej tabliczki
zwanej pacyfikałem miała zastąpić spontaniczny w pierwszych wiekach chrześcijaństwa
pocałunek pokoju. Kolejny przykład to pocałowanie wnętrza własnej dłoni i dmuchnię-
cie w stronę osoby „całowanej”.

Memy gestyczne czasem występują seriami44, czasem jako jeden, charakterystycz-
ny ruch (kryterium ilości).
   42 O „pozostawaniu w synchronie”, „synchronowaniu” (ang. syncing) zob. E. T. Hall: Poza kulturą, op. cit., s. 75 – 88, por.
też D. Morris: Manwatching…, op.cit., rozdział Postural echo, s. 83 – 86.
   43 W Kościele rzymsko-katolickim w okresie rubrycystycznym gesty opisane były w sposób niezwykle dokładny, nie zosta-
wiający praktycznie żadnej swobody wykonania.
   44 W liturgii tzw. zasada gotycka (pisał o niej Jungmann) przejawiająca się w liturgii eucharystycznej okresu rybrycystyczne-
go m.in. powtórzeniami gestów. Przykładem niech będzie gest krzyża obecny w trydenckim rycie mszalnym 25 razy – wystę-
powały m.in. 2 serie po 5 małych krzyży czynionych dłonią, paterą, cząstką Hostii, całą ręką, przy czym reguły wykonawcze
były bardzo szczegółowo określone i skomplikowane – np. mały palec prawej ręki kierowano do przedmiotu (np. kielicha) i
od niego mierzono ramiona krzyża tak, aby koniec małego palca nie przekraczał granic przedmiotu.
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Jesteśmy istotami zanurzonymi w ruchu, to jedna z fundamentalnych cech naszego
bycia45, stąd kolejnym kryterium będzie podział ze względu na motus – ruch. Memy ge-
styczne mogą przybrać formę dynamiczną (np. przekraczanie bramy czy progu, przeska-
kiwanie leżących skorup, wstępowanie po schodach46), lub statyczną (postawa, którą przy-
biera się na dłuższy czas). Ciekawym przykładem jest klęczenie – pozycja modlitewna
obecna już w kulturze sumeryjskiej w XVIII w. p.n.e. Można je interpretować binarnie:
jako statyczną postawę, oraz jako gest przejściowy, dynamiczny – przyklęknięcie. Pier-
wotnie u chrześcijan klęczenie było znakiem uwielbienia, jednak w III wieku rozpoczyna
się proces przemiany znaczenia tego gestu, który postrzegany bywa z czasem przede wszyst-
kim jako wyraz szacunku. W liturgii rzymsko-katolickiej zasadniczo nie występują prakty-
kowane w Kościele bizantyjskim metanie47: mała metania to dotknięcie ziemi (podłogi)
trzema palcami prawej ręki i czynienie potem krzyża na sobie. Wielka metania natomiast
oznacza padnięcie na ziemię i dotykanie jej czołem, często wielokrotnie powtarzane, co
stanowi wyraz pokuty i żalu za grzechy. Nie brak jednak świadectw opisujących niemałą
dynamikę zachowań kinetycznych zwłaszcza w początkach chrześcijaństwa48, choć i póź-
niej zachowania takie miały miejsce49.

W IV w. udokumentowane jest klękanie w celu oddania rewerencji osobom
(biskupowi, papieżowi) i świętym przedmiotom. Gest ten oznaczać miał także pokutę
i błaganie. Od XI wieku w związku z rozwojem kultu Eucharystycznego, klęczenie
przybrało ponownie charakter wielbienia w znaczeniu pierwotnym i jako takie weszło
po XIII wieku w skład obrzędów Mszy św. Podejrzewa się, iż związane to było z ada-
ptacją europejskich zwyczajów dworskich, gdzie rycerz w chwili składania przysięgi
klękał przed panem.

Podział ze względu na znaczenie jest bardziej skomplikowany. Znaczenie mogło
być 1. określone, 2. nieokreślone, lub 3. było określone, jednak w miarę upływu czasu
ów związek z pierwotnym znaczeniem został zerwany i kolejne replikacje memu niosą
   45 O opozycji ruch–bezruch bardzo interesująco pisze Schmitt, op. cit., od s. 26, ukazując ich szeroki kontekst symbolicz-
ny i opisując powolne, nienaturalnie uroczyste kroczenie jako atrybuty majestatu, pochodzącej od Boga władzy, znaki
uświęcenia.
   46 Mityczny aspekt rytów wstępowania, które jest traktowane w kultach uranicznych jako zbliżanie się do transcendencji,
podkreśla M. Eliade: To, co „na wysokościach”, jest zasadniczo dla człowieka wymiarem niedostępnym; jest ono zastrzeżone
mocom i istotom nadludzkim; kto wspina się ceremonialnie po stopniach świątyni lub liturgicznej drabiny prowadzącej do
nieba, przestaje być człowiekiem, dusze uprzywilejowanych zmarłych, wstępując do nieba, porzucają swój stan człowieczy.
Podkreślane z całym naciskiem przez M. Eliadego przedreligijne, archetypiczne odczucie transcendencji objawianej przez
niebo narzuca prymarną interpretację schodów, kolumn, wież itp. jako wzniosłości, przemiany i mocy. Por. M. Eliade:
Traktat o historii religii. Przeł. J. Wierusz-Kowalski. Warszawa 1966, s. 45.
   47 Metanoein, z gr., oznacza „zmieniać postawę, żałować”.
   48 W początkach chrześcijaństwa, u Ojców Kościoła, spotyka się również zwielokrotnione klękanie, por. List Jana z Gazy, za:
G. Bunge: Gliniane naczynia, op. cit., s. 142: Jeśli ci się zatem przydarzy próba tej [nocnej] walki [demonicznych myśli], to uklęknij
na kolana siedem razy po siedem, to jest czterdzieści dziewięć razy, mówiąc za każdym razem: „Panie, zgrzeszyłem, przebacz mi dla
Twego świętego imienia!”. Gdybyś jednak był chory, albo jeśli przypadła niedziela, powiedz te słowa siedemdziesiąt razy zamiast
czterdziestu dziewięciu klękań na kolana. Por. też R. Scherschel: Różaniec: modlitwa Jezusowa Zachodu. Przeł. E. Misiołek.
Poznań 1988, s.59. Opisano tu praktyki pobożnej hrabiny Ady (ok. 1090), która odmawiała codziennie 60 razy Anioł Pański, a
z tego 20 razy rozciągnięta na ziemi, 20 klęcząc i 20 stojąc. Być może „pobożna Ada” wzorowała się na pobożności katarów,
którzy modlili się bezustannie, a zmienne liczby podawane przez Inkwizycję mieszczą się w przedziale od stu przyklęknięć w
ciągu dnia, do piętnastu razy w dzień i piętnastu razy w nocy. Patrz: J. Devernoy: Religia Katarów. Przeł. J. Gorecka-Kalita.
Kraków 2000, s. 206. Opisano tam także wielkie i małe pokłony, wykonywane wielokrotnie, aż do zmęczenia: ibidem, s. 208.
   49 Por. zachowanie św. Dominika, opisane przez jego współbraci (Teodoryk z Apoldy ostatni rozdział Żywota św, Domini-
ka). Opisywano, że klękał i do 100 razy, wstawał, a nierzadko nawet od komplety do północy spędzał czas na modlitwie, już to
wstając, już to klękając(...). Za: T. Kwiecień: Pochwała ciała. Kraków 2001, s. 133 – 134.
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jedynie ogólne przesłanie (por. opisany wcześniej gest nawiązujący do „łuczniczych pal-
ców” z bitwy pod Agincourt).

W przypadku 1. mamy dwie możliwości: a) przeważa jedna przyjęta interpretacja
bądź b) mamy do czynienia z współegzystencją kilku równoległych objaśnień. Być może
przykładem typu 1.a) może być postawa „oranta” – jeden z najczęstszych motywów w
sztuce wczesnochrześcijańskiej, w malarstwie katakumbowym, na reliefach sarkofagów,
w sztuce monetarnej, na stellach nagrobnych; to stojąca postać z ramionami wyciągnięty-
mi ku górze i głową zwróconą ku niebu. Jest to bardzo stara postawa modlitewna, związa-
na z „przyjmującym” układem rąk: dłonie ułożone wnętrzem ku górze są „przyjmujące”,
zaś wnętrze skierowane do dołu sugeruje gest „przekazania siły”50. Z drugiej strony, mimo
że w różnych religiach znajduje się wiele przykładów na takie właśnie traktowanie rąk,
trudno tu wypowiadać się w sposób kategoryczny i można zastanawiać się, czy kategoria
wymieniona przez mnie jako 1.a) nie jest przejawem europocentrycznej buty i nieuzasad-
nionych uogólnień51. Więcej przykładów znajdujemy na poparcie kategorii 1.b). Często
jeden gest ma bardzo wiele znaczeń. Kółko utworzone przez kciuk i palec wskazujący to
zależnie od kręgu kulturowego „zero” (Francja), „OK.” (Stany Zjednoczone) czy anus –
odbyt (Sardynia, Portugalia, Bliski Wschód). W Japonii gest ten symbolizuje pieniądze52.
2. Znaczenie nie jest jasne. Świetnym przykładem jest tutaj mem pochodu. Od wieków
ludzie gromadzą się, aby wspólnie maszerować w pochodzie. Dlaczego tak się dzieje?
Zapewne chodzi o publiczną manifestację wspólnego wyznawania jakieś idei, choć mamy
do czynienia z ideami tak niezwykle różnorodnymi, że niemożliwym jest znalezienie jed-
nego interpretacyjnego mianownika. Pochód to zarówno berlińska love parade, jak i po-
grzeb53, rzymski triumf, defilada wojskowa, karnawał w Rio, strajk, publiczne wyrażenie
poparcia osób walczących o prawa mniejszości homoseksualnych, polska procesja Boże-
go Ciała, marsz weselny, czy pochód pierwszomajowy, marsz milczenia, protest zarówno
przeciwników, jak i popleczników aborcji.

Ze względu na długość życia obserwujemy memy krótkotrwałe, np. gesty związane z
naśladowaniem ikon popkultury lub figury modnego tańca, i długotrwałe – choćby do dziś
uważane za obraźliwe wyciągnięcie w czyjąś stronę wyprostowanego palca środkowego,
przy jednoczesnym zgięciu palców pozostałych. Jest to gest znany już od ponad dwu tysięcy
lat (palec środkowy nazywany był przez starożytnych Rzymian palcem „haniebnym”).

Odmienne kryterium klasyfikacyjne stanowi mechanizm zanikania memów gestycz-
nych. Niektóre obecne w kulturze gesty umierają, wydaje się,  w sposób  naturalny (np.
opisywany w Starym Testamencie gest kołysania darów ofiarnych nie jest dziś kontynu-
owany)54. Chrześcijaństwo nie zna już funkcjonującej w okresie średniowiecza postawy

   50 Taki układ rąk opisuje się w różnych kontekstach, od błogosławieństw (manus iniectio – epikletyczny gest nałożenia rąk)
po gesty tzw. batutowe, podkreślające wypowiadane słowa, towarzyszące np. przemowie polityka. Przyjmuje się tu wspo-
mnianą zasadę, że ręka skierowana wnętrzem do góry „przyjmuje”, zaś do dołu – przekazuje, daje, co łączyć się ma z
odczytywaniem prawdziwych intencji przemawiającej osoby.
   51 Dysponujemy przecież tak niewielką wiedzą na temat zachowań mieszkańców innych kontynentów, zapewne zawsze
znajdzie się jakaś zupełnie odmienna interpretacja tego samego gestu...
   52 Ciekawym polskim gestem wskazującym na pieniądze jest pocieranie palcami wskazującym i środkowym, oraz kciukiem,
o siebie. Czyżby chodziło o symboliczne przeliczanie pliku banknotów?..
   53 W liturgii rzymsko-katolickiej występuje kilka rodzajów procesji. B. Nadolski wyróżnia cztery typy: 1. „ku”, „do” – do
jakiegoś miejsca, sanktuarium; 2. „z kimś” – koncentruje się wokół osoby; 3. „procesja towarzysząca” – osobom, niesionym
przedmiotom; 4. „dla” – procesja mająca na celu uproszenie łask, egzorcyzmowanie. B. Nadolski: Liturgika. T. 1: Liturgika
fundamentalna. Poznań 1989, t. 1, s. 124. Por. także R. Michałek: Typologia i teologia procesji, w: Collectanea Theologica
1980, z. 50, s. 112 – 117.
   54 Przynajmniej w kręgu kultury chrześcijańskiej.
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pochylonej, którą utrzymując w wiekach VI i VII wypowiadano confiteor – Spowiadam
się... (akt pokuty), a w X–XI słuchano Ewangelii (ze złożonymi rękami). W następnych
wiekach nie kontynuowano owej tradycji, pokłon traktując jako akt dynamiczny; pozosta-
ła ona natomiast w świecie muzułmańskim. Inne takie memy zanikają na skutek ograni-
czenia ich replikacji mocą arbitralnie ustanowionych przepisów. Przykładem niech będą
wykonywane jeszcze przed Soborem Watykańskim II gesty liturgiczne takie, jak uderze-
nie w twarz przy bierzmowaniu oraz odwołujące się do wielkich toposów związanych z
mana pomazanie śliną (tzw. ryt effetha) czy exsufflatio – egzorcyzmujące dmuchnięcie,
tchnięcie. Gest ten związany jest z czynieniem egzorcyzmów55 i w obrzędzie tym występu-
je do dziś (choć, co prawda, jako gest nieobowiązkowy).

Myślę, że zastosowanie memetyki do badań nad ludzką aktywnością kinetyczną
nie stanowi kolejnej propozycji, pogłębiającej metodologiczny chaos. Nawet na podsta-
wie wymuszonego skromnymi rozmiarami, szkicowego wręcz spojrzenia na niektóre z
problemów, jakie napotyka badacz tej, jakże fascynującej, dziedziny, możemy obserwo-
wać niezwykłe możliwości, jakie daje ta perspektywa badawcza, będąca nauką szcze-
gólną, wykorzystującą wiedzę nie tylko z nieprzebranego zasobu nauk humanistycz-
nych, ale także i tego, co na temat człowieka, jego psychofizycznej konstytucji i mecha-
nizmów działania mówią nauki biologiczne. Wydaje się, że znajdujemy się obecnie w
momencie, w którym, o czym pisze Luc Ferry56, nauki humanistyczne nie mogą pozo-
stać dłużej obojętne wobec osiągnięć takich dziedzin jak genetyka, neurobiologia, któ-
re wymagają redefiniowania przyjętych formuł. Ów proces otwiera drogi do nowego
potraktowania także sfery gestów.

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska pisze: memetyka – oparta na biologicznej me-
taforze nowa teoria kultury – może skutecznie służyć badaniom eksteligencji, uwalniając
je od antropologizmu, śledząc strategie szerzenia się, przeżywalności, replikacji jednostek
dziedziczności kulturowej bez uwikłania w Człowieka. (…) Odkrywa, że ludzki fenotyp
rozszerzony poszerzając się, zagęszczając, obiektywizując, uwalniając, nie tylko zwrotnie
oddziałuje na nasze umysły, ale zaczyna żyć własnym życiem i że to ono wytycza ścieżki
używania przez nas mózgów, a nie odwrotnie (…)57 Memetyka zatem proponuje zupeł-
nie nową perspektywę poznawczą. To już nie ludzie „czynią gesty”58. Sfera ta jawi się
jako świat w pewien sposób odrębny, rządzący się własnymi prawami, obszar niezwykle
różnorodny i dynamiczny, obszar, który „czyni człowieka”. Memetyka zatem niweluje
ową nieszczęsną rozpadlinę pomiędzy kulturą i naturą, które to europejska tradycja
filozoficzna po kartezjańskim odseparowaniu przyrody od Boga niezmiennie ujmuje
jako dwa aspekty ludzkiej natury.

   54 Przynajmniej w kręgu kultury chrześcijańskiej.
   55 Co ciekawe, obrzęd egzorcyzmów to najpóźniejszy dokument Soboru Watykańskiego II, podpisany przez Jana Pawła II
dopiero w 1998 roku. Por. J. Górzyński: Nowy obrzęd egzorcyzmów, w: Collectanea Theologica 2000, nr 3, s. 186 – 191.
   56 Por. L. Ferry, J.-D. Vincent: Co to jest człowiek?: o podstawach filozofii i biologii. Przeł. M. Milewska. Warszawa 2003.
   57 D. Wężowicz–Ziółkowska: Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym. Katowice 2008, s. 260.
   58 Ten przyjęty w języku polskim zwrot nie jest zbyt szczęśliwy, wszak sam termin gest pochodzi od łacińskiego gero, gerere
– czynić, nieść – stąd nosić się, zachowywać, także wyrażać uczucia. Od czasów rzymskich oznacza również radować się, nie
posiadać się z radości, co wpisywałoby go w definicję homo ludens.
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EWOLUCJA GESTÓW. O SPOSOBACH BADANIA „KINETYKI CZŁOWIEKA" –
PROPOZYCJA METODOLOGICZNA – Streszczenie
Człowiek to istota zanurzona w ruchu. Perspektywy badawcze ludzkiej kinetyki stanowią

obszar wyjątkowo niespójny, zawierający pęknięcia znacznie głębsze niż w przyjętej metodologii.
Autorka wskazuje na możliwości, jakie rozpościera zastosowanie ścieżki memetycznej w bada-
niach nad szeroko pojętym gestem, starając się naszkicować zagadnienia takie, jak geneza memów
gestycznych, charakter replikacji, jakość kopii, długość życia, czy problem interpretacji. 

THE EVOLUTION OF GESTURES. ABOUT METHODS OF RESEARCH INTO
HUMAN KINETICS – METHODOLOGICAL PROPOSAL – Summary
The man is a being immersed in movement. Research perspectives of the human kinetics

form an exceptionally incoherent field of study where cracks are deeper than approved methodo-
logy. The author points out possibilities for research into human gestures, which are created by
memetics in research into a broadly understood gene. Using this approach the author tries to
depict the problems such as the genesis of gesture memes, character of their replication, quality of
copies, their lifespan and the problem of interpretation.





JAN SZUTKOWSKI

LĘK PRZED DETERMINIZMEM.
OSOBISTE REFLEKSJE PO LEKTURZE KSIĄŻKI STEVENA PINKERA1 TABULA RASA

Pewien młodzieniec krzyknął: „O rety!
Smuci mnie myśl, że jestem niestety
Skazany jak innych tak wielu
Na podróż w wąskim tunelu
Tramwajem o drzwiach zamkniętych”.2

Determinizm jest pojęciem, które od wielu wieków zajmuje umysły filozofów i na-
ukowców. Wciąż jednak słowo determinizm nie padło po raz ostatni, a i mem determini-
zmu trzyma się całkiem dobrze3. Trzyma się i trzymać się będzie, gdyż niesie ze sobą lęk.
Dla naszych zaś przodków „wiedzieć” skąd nadchodzi zagrożenie, często oznaczało „prze-
żyć”, a „umieć to zagrożenie nazwać”, oznaczało „móc skuteczniej ostrzec swoich bli-
skich”. Skoro zaś przeżyli ci, co wiedzieli i umieli nazwać, muszą oni być wyczuleni na
sygnały sugerujące zagrożenie, lęk wywołujące. Wiele memów utrzymuje się w puli me-
mowej dzięki naszym (ludzkim) mechanizmom poznawczym, służącym pierwotnie  iden-
tyfikacji niebezpieczeństwa. Postanowiłem głębiej zastanowić się nad tym, co tak naprawdę
przeraża nas w determinizmie, aby – w miarę skromnych możliwości tego artykułu –  przy-
bliżyć i oswoić nieco te egzystencjalne lęki, które od wieków dręczą człowieka, przybiera-
jąc nieznośną dla niego postać KONIECZNOŚCI.

Na początek, chcąc wysondować, z czym kojarzy się determinizm, zadałem znajo-
mym jedno bezpośrednie pytanie: Czego boisz się w determinizmie? Oto najciekawsze
odpowiedzi:

1. „Brutalnej prawdy biologicznej” (Darek, 25 lat – magister filologii angielskiej)
2. „Niczego się nie boję” (Maciek, 45 lat – magister inżynier elektronik)
3. „Braku władzy nad swoim życiem” (pani Zosia, ok. 50 lat – kwiaciarka)
4. „Nieuchronności zdarzeń” (Natalia – studentka kulturoznawsta, 23 lata)
5. „Spaceru z Tobą” (Daria – absolwentka Akademii Muzycznej, 25 lat)
6. „A czy to bardziej w id, czy w superego, ten determinizm?” (Michał – student psy-
    chologii, 24 lata).

   1 Steven Pinker (ur. 18 września 1954 w Montrealu), amerykański psycholog z Harvard University i autor znanych publika-
cji z dziedziny psychologii. Był profesorem w Department of Brain and Cognitive Sciences w MIT, a w 2003 roku powrócił
na Uniwersytet Harvard. W swoich książkach Steven Pinker zajmuje się zagadnieniami języka, nauki mowy oraz wyobrażeń
wzrokowych (za Wikipedią).
   2 Limeryk zaczerpnięty z omawianego dzieła S. Pinker: Tabula rasa. Spory o naturę ludzką. Przeł. A. Nowak. Gdańsk 2005,
str. 253. Pinker nie przytacza nazwiska autora.
   3 W wyszukiwarce obejmującej bazy danych Elsevier i Springer pod hasłem „determinizm” wyświetliło się 96 artykułów
mających słowo „determinizm” w tytule (dla por. kilka innych „izmów”: ewolucjonizm – 7, platonizm – 12, kreacjonizm – 17,
modernizm – 26, nihilizm – 29, pozytywizm – 30, relatywizm – 70, formalizm – 834).
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Przeprowadzenie powyższej sondy uświadomiło mi, że determinizm jest pojęciem
dosyć mglistym i każda z osób badanych nadała mu trochę odmienne znaczenie. Żeby
uniknąć nieporozumień, poniżej przytaczam definicję determinizmu, jaką znajdujemy
na popularnym portalu, Wkipedii, która posłuży nam jako punkt wyjścia do dalszych
rozważań:

Determinizm (łac. determinare — oddzielić, ograniczyć, określić) — koncep-
cja filozoficzna, według której wszystkie zdarzenia mają zawsze swoją przyczynę, a
zatem znając stan wszechświata w danym momencie można teoretycznie przewidzieć
wszystkie przyszłe wydarzenia i nie ma tu miejsca na przypadkowość czy działanie
wolnej woli. Determinizm otrzymuje czasem dodatkową etykietę (religijny, biologicz-
ny, memetyczny), w zależności od tego, co konkretnie miałoby ograniczać naszą wol-
ność wyboru. Jednak u podłoża wszystkich kryje się powyższa zasada.

Pośród różnych, wskazywanych przez przywołane tu źródło, determinizmów w
ostatnich latach najwięcej emocji zdaje się budzić determinizm genetyczny. Przejawy
towarzyszących mu emocji rejestrujemy nieomal co dnia na większości internetowych
witryn e-gazet, czy to choćby w związku z dyskusją na temat zapłodnienia in vitro, czy na
temat genetycznych ocen zdolności nienarodzonych do uczenia się języków, czy wresz-
cie na temat naszego zdeterminowanego genetycznie intelektu lub przestępczych skłon-
ności pana X.  Dyskusje te od wielu lat z uwagą śledzi amerykański kognitywista i filo-
zof – Steven Pinker (autor, między innymi takich dzieł jak The Language Instinct: How
the Mind Creates Language, czy, wydanego również po polsku Jak działa umysł). W
swojej najnowszej książce – Tabula rasa, do której lektury gorąco zachęcam, dokonuje
wnikliwej analizy tych i podobnych zagadnień w świetle najnowszych wyników badań z
psychologii ewolucyjnej, genetyki behawioru i kognitywistyki. Praca Pinkera poświęco-
na jest obronie biologicznego punktu widzenia na człowieka, jednocześnie będąc bata-
lią przeciwko koncepcji czystej tablicy4. Autor zaznacza w Przedmowie, że choć może
się to wydać czytelnikowi zaskakujące, wciąż jest to doktryna dominująca w amerykań-
skich kręgach intelektualnych, a wyjaśnianie ludzkich zachowań czynnikami genetycz-
nymi budzi powszechny lęk.

Zdaniem wielu osób uznanie istnienia natury ludzkiej oznacza akceptację rasizmu,
seksizmu, wojny, zachłanności, ludobójstwa, nihilizmu, reakcjonizmu politycznego oraz za-
niedbywania dzieci i osób pokrzywdzonych przez los. Wszelkie sugestie, że nasz umysł ma
pewną wrodzoną strukturę, traktuje się nie jako hipotezy, które mogą okazać się niesłuszne,
ale jako myśli, których należy unikać, bo są niemoralne.5 – zauważa Stiven Pinker, zwolen-
nik psychologii ewolucyjnej, ale i bystry obserwator życia społecznego.

Popularyzując wyżej wymienione dziedziny nauki, filozof z Harvardu nie tylko sta-
ra się odpowiedzieć na zarzuty, ale i uspokoić kryjący się za nimi strach. W swych docie-
kaniach po wielekroć odnosi się do ludzkiego lęku przed determinizmem, a w Tabula
rasa cały wręcz rozdział poświęca temu zagadnieniu. Zgodnie z klasycznymi ujęciami lite-
ratury psychologiczno-socjologicznej pisze o dwóch postaciach lęku, jakie nieodmiennie
towarzyszą człowiekowi  – lęku egzystencjalnym i lęku społecznym.

Lęk egzystencjalny to obawa przed utratą poczucia władzy nad swoim życiem.
Jak dowodzi Pinker, przeraża nas myśl, że w gruncie rzeczy nie panujemy nad swoimi
wyborami. Na użytek swoich tu dociekań ten lęk nazwałem lękiem pierwszego rzędu,
   4 W skrócie, doktryna ta wywodzi się od Johna Locke’a i utrzymuje, że źródłem ludzkiego rozumu i wiedzy jest tylko i
wyłącznie doświadczenie.
   5 Pinker, op. cit., str. 9.
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gdyż dotyczy bezpośrednich implikacji determinizmu. Ilustruje go następujące stwier-
dzenie: „Jeśli świat  j e s t w pełni zdeterminowany, również moje zachowania, a nawet
myśli są z góry określone, a zatem, nie mam wpływu na bieg mojego życia i to właśnie
jest przerażające.”

Bardziej praktyczną postać lęku przed determinizmem można wyrazić słowami:
„Jeśli  u z n a m y, że świat (w tym nasze zachowania i myśli) jest w pełni zdeterminowa-
ny, to upadnie pojęcie odpowiedzialności osobistej, a wtedy zapanuje anarchia, gdyż ni-
kogo nie będzie można już uznać za winnego i skazać. I to właśnie, jest przerażające.”
Lęk ten nazwałem lękiem drugiego rzędu, gdyż dotyczy społecznych konsekwencji po-
wszechnego  u z n a n i a  doktryny determinizmu za prawdziwą. Jego pośredni charakter
w niczym nie umniejsza jego wagi – przeciwnie ma on według mnie większe znaczenie w
świetle kreowania prawodawstwa w nowoczesnym państwie. Dlatego zajmę się nim w
pierwszej kolejności.

Rozpatrzmy przykładowo następujące kontrowersje:
• Gwałt jako strategia reprodukcyjna mężczyzn (karać/nie karać?)
• Dzieciobójca, z rzadkim genem powodującym niekontrolowane wybuchy agresji
(odpowiedzialny/nieodpowiedzialny?)
• Defekt ciała migdałowatego lub płatów czołowych u seryjnego mordercy (winny/
niewinny?)
W tradycyjnym ujęciu odpowiedzialność łączona jest z pojęciem wolnej woli. Za

winnego jesteśmy skłonni uznać kogoś, kto mógł postąpić inaczej, ale świadomie wybrał
czyjąś krzywdę. Kogoś, kto wykazał złą intencję.

Nie skazujemy myśliwego, który przez pomyłkę postrzelił kolegę, biorąc go za jele-
nia, ani kierowcy, który zawiózł Kennedy’ego wprost na linię strzału, bo żaden z nich nie
mógł przewidzieć skutków swoich działań, ani też nie chciał do nich doprowadzić.6 – za-
uważa Pinker. Co z tego wynika dla rozstrzygnięć o moralności, sprawiedliwości spo-
łecznej, i jak sytuuje determinizm biologiczny względem praw społecznych?

Przypisywanie stanów umysłowych pracy mózgu, wyklucza istnienie duszy. Jeśli
zatem nie ma duszy, za brak zdolności przewidywania skutków swoich działań musi
być odpowiedzialny jakiś defekt mechanizmu. We wszystkich trzech przypadkach
możemy zatem argumentować, że oskarżony nie mógł przewidzieć skutków swoich
działań, ergo pozbawiony był wolnej woli, ergo zwolniony jest z odpowiedzialności.
W pierwszym przypadku można dowodzić, że gwałt, jako strategia reprodukcyjna,
pojawił się już dawno temu i okazał się być strategią ewolucyjnie stabilną. Skłonno-
ści do gwałtu są zatem dziedziczne i nie można winić za to jednostki. Podobnie prze-
biegałaby linia obrony w drugim przypadku. W trzecim zaś należy jeszcze uwzględ-
nić możliwość, że defekt ciała migdałowatego może być efektem nie tylko wad ge-
netycznych, ale również błędów w procesie rozwojowym (np. na skutek działania
promieniowania w okresie płodowym), za co znów nie można obarczać winą oskar-
żonego. To właśnie budzi lęk społeczeństwa – nie możemy ukarać przestępców, któ-
rzy „mają defekt mechanizmu”.

Okazuje się jednak, że jeśli przyjąć wolność wyboru za punkt wyjścia, perspekty-
wa porządku społecznego wcale się nie poprawia. Filozof Daniel Dennet7 w swojej książ-
ce Elbow Room: The Varieties of Free Will Worth Wanting (Swoboda działania – godne
pożądania odmiany wolnej woli) zauważa, że gdyby całkowicie wolny byt wybierał za-
    6 Pinker, op. cit., s. 255.
   7 Daniel Clement Dennett (ur. 1942) – filozof amerykański, zajmujący się głównie filozofią umysłu, filozofią nauki, szcze-
gólnie zainteresowany biologią ewolucyjną oraz kognitywistyką.
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chowania, z pewnością nie bałby się kary. Moglibyśmy wprawdzie karać przestępców, jed-
nak nie miałoby to wpływu na ocenę wpływu wszystkich „za” i „przeciw” przy podejmowa-
niu jakichkolwiek działań8. W tych i podobnych sytuacjach9 Pinker proponuje rozważać
pojęcie odpowiedzialności w oderwaniu od antynomii „determinizm–wolna wola” i nadać
mu znaczenie praktyczne. W tym sensie odpowiedzialność łączy się z naprawieniem szkód
i karą, która ma na celu nie tylko zniechęcenie (być może bezwolnej jednostki) do ponow-
nego popełnienia zbrodni, ale przede wszystkim odstraszenie potencjalnych naśladowców.

Sądzę, że wymóg naprawienia szkód nie budzi wątpliwości. Więcej proble-
mów nastręcza ukaranie sprawcy, gdyż mamy do czynienia z tzw. „paradoksem kary”.
Paradoks polega na tym, że wymierzenie kary nie naprawi już wyrządzonej szkody i
sprawia wrażenie kosztownej (sprzęt, kaci, strażnicy itp.) i okrutnej zemsty. Łatwo
to zrozumieć na przykładzie morderstwa. Gdyby nie występował paradoks kary, zda-
nie: „Nie zabiłbyś tej kobiety, gdybyś wiedział, że Cię ukarzę!” byłoby jak najbar-
dziej sensowne. Chyba jednak nikt z czytelników nie ma wątpliwości, że zdanie to, w
znanej nam rzeczywistości, sensu nie ma. Nasuwa się więc pytanie, czy warto skru-
pulatnie sądzić sędziwych sprawców stanu wojennego, czy może lepiej, na przykład,
podwoić patrole na ulicach? Pinker odpowiada jednoznacznie, że kara, jeśli ma sku-
tecznie spełniać swoją funkcję społeczną, musi sprawiać wrażenie nieuniknionej. W
przeciwnym razie potencjalnym przestępcom łatwiej będzie podjąć decyzję o popeł-
nieniu zbrodni. Będą się oni mogli kierować następującą logiką: „Wystarczy, że nie
dam się złapać, przez jakieś dwa lata, a później, to już mi odpuszczą, bo nie będzie
im się opłacało mnie ścigać”. Dlatego, mimo kosztów, musimy ścigać przestępców
do końca i przykładnie ich karać. Jeśli przyjmiemy taką regułę, nie ma znaczenia,
czy zachowanie sprawcy było zdeterminowane genami, budową mózgu czy rodza-
jem słuchanej muzyki. Kary pozostaną zależne od wielkości wyrządzonych szkód.
Nie musimy zatem obawiać się nawet całkowitego wyjaśnienia przyczyn naszego za-
chowania, co zresztą wydaje się jeszcze bardzo odległe.

Różnicę między wyjaśnianiem zachowań a ich usprawiedliwianiem trafnie odda-
je powiedzenie: „Zrozumieć nie znaczy przebaczyć”, a podkreślało ją na różne sposoby
wielu filozofów, między innymi Hume, Kant i Sartre10. Większość filozofów uważa, że
jeśli człowiek nie został do czegoś dosłownie zmuszony (to znaczy, jeżeli nikt nie przy-
stawił mu pistoletu do skroni), to powinniśmy uznać jego działania za skutek wolnego
wyboru, nawet gdy spowodowały je zdarzenia zachodzące wewnątrz jego czaszki11.

Doprowadzając wątek do końca Pinker zaznacza, że istniejące systemy kar, nawet
w państwach wysoko rozwiniętych, wciąż podlegają modyfikacjom. Skuteczność odstra-
szania nie jest już jedynym kryterium pożądanego porządku. Gdyby była, wciąż obcinali-
byśmy rękę za kradzież i karali śmiercią zaledwie domniemanych winowajców. Obecnie,
równie ważnym wymogiem w kształtowaniu kodeksów karnych jest zminimalizowanie
liczby sytuacji niepotrzebnego wymierzania kary – krzywdzenia ludzi, którym trudno przy-
pisać złe intencje (jak kierowca Kennedy’ego). Ponadto rezygnuje się z kar cielesnych na

   8 D. C. Dennet:  Elbow Room: The varieties of Free Will Worth Wanting. Cambridge, Mass. 1984 (za Pinker, op.cit.,
str. 257).
   9 Na przykład, gdyby w grę wchodził determinizm kulturowy, tzn. linia obrony przestępcy opierałaby się o stwierdzenia
takie jak „miał ciężkie dzieciństwo” czy „zdeprawował go zespół muzyczny”.
   10 Również: Dennet, op.cit.; R. Kane: The Significance of Free Will. New York 1998; R. Nozick: Philosophical Explanations.
Cambridge, Mass. 1981, str. 317-362; M. Ridley: O pochodzeniu cnoty. Przeł. M. Koraszewska. Poznań 2000; Staddon: On
responsibility in science and law. W: E. Paul, F. Miller, J. Paul (red.), Responsibility (t. 16). New York 1999 (za Pinker, op. cit.).
   11 Pinker, op. cit., str. 261.
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rzecz ograniczenia wolności, w myśl sentencji Harolda Laskiego12: Cywilizacja oznacza
przede wszystkim niechęć do zadawania niepotrzebnego cierpienia13.

Wciąż jednak niektóre kwestie pozostają dyskusyjne. Jedną z nich jest linia obrony
oparta na niepoczytalności sprawcy. Zdaniem Pinkera i w tej kwestii nie powinniśmy „wie-
szać psów” na badaniach nad ludzką naturą, gdyż mogą one jedynie pomóc w ustaleniu
rozsądnych granic stosowalności tej strategii obrony i pozwolą wymierzać kary z większą
precyzją. Jako przykład zwiększenia rozdzielczości kar, które pojawiło się dzięki pogłę-
bionym badaniom ludzkiej psychiki, autor podaje zamknięte zakłady przymusowego le-
czenia psychiatrycznego.

Powróćmy teraz do lęku I-szego rzędu. Determinizm ma różne oblicza. Spo-
tkaliśmy się już z determinizmem biologicznym i środowiskowym. Nasze wolne wybo-
ry może ograniczać też determinizm memetyczny. Według Susan Blackmore14, na-
szym zachowaniem kierują nie tylko geny, lecz również memy, które rozprzestrze-
niają się i replikują poprzez mózgi i inne nośniki. Co więcej, poczucie „ja” jest tylko
ugruntowanym mempleksem, który dopuszcza do siebie potrzebne mu i współpracu-
jące memy15. „Ja” może dawać złudzenie wolnej woli, ale tak naprawdę jest historią
dopisywaną już  p o  podjęciu działania. Na poparcie swoich tez Blackomore przyta-
cza badania Benjamina Libeta z 1979 roku. W eksperymencie tym proszono bada-
nych, by w dowolnym momencie poruszyli palcem i śledzono przebieg ich fal mózgo-
wych. Zaobserwowano, że badani uświadamiali sobie fakt podjęcia decyzji o porusze-
niu palcem 350 ms po tym, jak w ich mózgu pojawił się tzw. potencjał gotowości, w
rzeczywistości inicjujący ruch palca. Jeśli wnioski Blackmore z powyższych badań są
prawdziwe, można dojść do wniosku, że wszystkie działania jednostki służą repliko-
waniu się, czy to memów, czy genów, i dla wolnej woli jest zdecydowanie za ciasno,
nie mówiąc już o takich luksusach, jak dusza, osobowość, czy ludzka kreatywność.
Może to z pewnością niejednego przestraszyć.
      Należy jednak pamiętać, że – jak na razie – nikomu nie udało się sformułować praw
bezbłędnie przewidujących ludzkie zachowania, a tzw. „związki przyczynowe” w gene-
tyce behawioru mają charakter statystyczny. Zatem, jeśli nawet determinizm jest moż-
liwy, w przypadku przewidywania zachowań tak złożonych układów, jak człowiek, wciąż
pozostaje nieefektywny. Jest to zresztą problem nie tylko nauk o naturze człowieka. Z
zagadnieniem tym borykają się również fizycy. Angielski fizyk i matematyk Roger Pen-
rose16 w swojej książce Nowy umysł cesarza przytacza pogląd, że

(…) n i g d y   nie można określić warunków początkowych na tyle dokładnie aby  f a k -
t y c z n i e 17 dało się obliczyć przyszłe zachowanie układu. Czasami bardzo małe zmiany w
warunkach początkowych prowadzą do bardzo dużych różnic w stanie końcowym. Na tym
właśnie polega zjawisko „chaosu” w klasycznych układach deterministycznych; przykładem
jest niepewność prognoz pogody.18

   12 Harold Joseph Laski – (ur. 30 czerwca 1893 w Manchesterze, zm. 24 marca 1950 w Londynie) – angielski politolog,
ekonomista, profesor London School of Economics, sekretarz w latach 1945-1946 brytyjskiej Partii Pracy (Wikipedia).
   13 Za Pinker, op. cit., str. 265.
   14 Susan Jane Blackmore – (ur. 29 lipca 1951 w Londynie), brytyjska psycholog i memetyk, pracownik University of the
West of England (Wikipedia).
   15 S. Blackmore: Maszyna memowa. Przeł. N. Radomski. Poznań 2002, s. 345-346.
   16 Sir Roger Penrose (ur. 8 sierpnia 1931) – angielski fizyk i matematyk. Wraz ze Stephenem Hawkingiem udowodnił
twierdzenie o osobliwościach w ogólnej teorii względności.
   17 Wyróżnienie Penrose’a.
   18 R. Penrose: Nowy umysł cesarza. O komputerach, umyśle i prawach fizyki. Przeł. P. Amsterdamski. Warszawa 2000, s. 473.
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Sam jednak przyznaje, choć są to tylko jego intuicje, że
Trudno (…) uwierzyć, że to właśnie taka klasyczna niepewność pozwala nam cieszyć

się wolną wolą (lub jej iluzją).19

Penrose zaznacza również, że istnienia wolnej woli nie da się wprost wywieść z cha-
rakteru tzw. procedury R, opisującej wzmocnienie efektów kwantowych do poziomu kla-
sycznego, gdyż wprowadza ona element przypadku do ewolucji układów kwantowych.

We wczesnym okresie rozwoju mechaniki kwantowej wielu ludzi pośpiesznie uznało, że
tu uda się znaleźć pole działania dla wolnej woli. Mieli oni nadzieję, że działanie świadomości
może mieć jakiś bezpośredni wpływ na pojedyncze przeskoki kwantowe danego układu. Jeśli
jednak operacja R jest naprawdę, zupełnie przypadkowa, to w żaden sposób nie może pomóc
w rozwiązaniu problemu wolnej woli, zwłaszcza jeśli chcemy z niej zrobić dobry użytek.20

Zgodnie z tym rozumowaniem „niezdecydowana” postać kota Schroedingera nie
stanie się żywa lub martwa w zależności od tego, co zadecydujemy. Kot poprzez naszą decy-
zję może stać się jedynie określony w wybranym momencie t1. Czy będzie żywy, czy martwy,
pozostaje kwestią przypadku. Nie zgodzę się jednak z Penrosem, że jest to bezużyteczna
postać wolnej woli. Pozwala ona przecież sprawdzać stan wybranego przez nas układu w
wybranym przez nas momencie, co z pewnością jest użyteczne, choćby dla nauki.

Penrose jest zdania, że procedurę R należy zastąpić nową formułą fizyczną (CQG,
ang. Correct Quantum Gravity), która zawiera czynnik niealgorytmiczny.

W przeciwnym razie każdy mógłby w zasadzie obliczyć, co zaraz zrobi, po czym uczy-
nić coś innego, a zatem mielibyśmy jawną sprzeczność między „wolną wolą” i silnym deter-
minizmem.21 O ile wiem, Penrose’owi nie udało się jednak jak na razie opracować wyżej
wymieninej formuły, a środowisko fizyków odnosi się do niej z dużą rezerwą.

Podsumowując, warto zauważyć, że próby empirycznej weryfikacji determinizmu
muszą się spotkać z pewnymi trudnościami metodologicznymi. Jeden z ojców współcze-
snej filozofii nauki, Karl Popper, uważa zasadę przyczynowości za niesprawdzalną empi-
rycznie, a zatem metafizyczną. Argumentuje jednak, że jest to dobrze uzasadniona reguła
metodologiczna, która z pewnością będzie bardziej owocna dla nauki niż przyjęcie tezy
przeciwnej, tzn. indeterminizmu22, gdyż:

Powiązań, których nie trzeba daleko szukać, łatwo mimo to nie dostrzec, jeżeli wciąż
powtarza się, że poszukiwanie tego typu powiązań jest bezsensowne.23

Wydaje się zatem, że nie warto bać się determinizmu, a kryjąca się za nim zasada
przyczynowości jest wręcz niezbędna, aby naukowcy mogli wierzyć w sens swoich działań.
Gdyby czytelnik wciąż czuł się jednak zagrożony determinizmem biologicznym, gorąco
polecam książkę Stevena Pinkera Tabula rasa. Stanowi ona skuteczną szczepionkę na
tego rodzaju lęki.

Jeśli najbardziej skrajna postać determinizmu jest rzeczywista, to i tak nic na to nie
możemy poradzić, ponieważ nasze obawy przed determinizmem i sposób, w jaki sobie z nimi
radzimy, są również zdeterminowane (…). A egzystencjalny lęk przed determinizmem oka-
zuje się prawdziwą stratą czasu24 – przekonuje Pinker.

W związku z powyższym, w tym miejscu kończę już replikację tego kłopotliwego
memu determinizmu i idę wreszcie na spacer z Darią.

   19 Tamże.
   20 Tamże, str. 472.
   21 Tamże, str. 474.
   22 K. R. Popper: Logika odkrycia naukowego. Przeł. U. Niklas. Warszawa 2002, par. 78, str. 244-245.
   23 Tamże, str. 245.
   24 Pinker, op. cit., str. 254.
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LĘK PRZED DETERMINIZMEM. OSOBISTE REFLEKSJE PO LEKTURZE KSIĄŻ-
KI STEVENA PINKERA TABULA RASA – Streszczenie
Artykuł w przystępny sposób przedstawia treść dziesiątego rozdziału książki Stevena Pin-

kera poświęconego zagadnieniu lęku przed determinizmem biologicznym. Polemizując z prze-
ciwnikami psychologii ewolucyjnej i genetyki behawioru, filozof z Harvardu wprowadza czytelni-
ka w subtelne związki pomiędzy ludzką biologią a zachowaniem. Zastanawia się nad znaczeniem
pojęcia wolnej woli w świetle najnowszych doniesień wyżej wymienionych nauk. Stara się też
nakreślić implikacje społeczne rozwoju wiedzy na ten temat, obracając się wokół pojęcia odpo-
wiedzialności. Uwzględniając również wypowiedzi Rogera Penrose’a czy Karla Poppera, autor
przychyla się do stanowiska Stevena Pinkera, że egzystencjalny lęk przed determinizmem jest
stratą czasu, a rozwój nauk o biologicznych podstawach ludzkiego zachowania nie stanowi za-
grożenia dla ładu społecznego.

THE FEAR OF DETERMINISM. PERSONAL REFLECTIONS UPON READING
STEVEN PINKER’S THE BLANK SLATE - Summary
This paper is to reflect, in an accessible way, upon the content of the tenth chapter of Ste-

ven Pinker’s book, which is entirely devoted to the question of fear of biological determinism. In
his polemics with opponents of  evolutionary psychology and behavioral genetics, the philosopher
from Harvard University introduces us into subtle connections between human biology and hu-
man actions. He considers the idea of free will in the light of the latest scientific data from the
fields mentioned above. Pinker also tries to determine social implications of recent development
of psychological knowledge, revolving around the notion of responsibility. Taking into account
some arguments presented by Roger Penrose and Karl Popper, the author concurs with Steven
Pinker’s standpoint, according to which the existential fear of determinism is a waste of time and
the development of knowledge of biological foundations of human behavior does not constitute
any threat to the social order.





AGNIESZKA GAWĘDZKA

FEMINISTKI – EWOLUCJONISTKI, FEMINIŚCI – EWOLUCJONIŚCI.
STRATEGIE PUBLICYSTYKI „NOWEGO SŁOWA”

N O W E  S Ł O W O ”  J A K O  G Ł O S  K R A K O W S K I C H  F E M I N I S T E K
P O C Z Ą T K Ó W  X X  W I E K U
Inteligencki ruch feministyczny postawił przed sobą zadanie zrównania w prawach

osób różnej płci w zakresie wykształcenia, zatrudnienia, praw politycznych i cywilnych oraz
obyczajów1.

„Nowe Słowo”, o podtytule „dwutygodnik społeczno-literacki”, ukazywało się w
Krakowie w latach 1902-1907. Redaktorką naczelną pisma przez cały czas jego istnienia
na rynku była Maria Turzyma (właśc. Wiśniewska), działaczka na rzecz praw kobiet, pu-
blicystka, autorka m.in. nowel Nadbrzeżna fala czy broszury Wyzwalająca się kobieta. Jako
naczelna skupiła wokół czasopisma wiele aktywnych działaczek ruchu kobiecego, swoje
teksty publikowały tam m.in. Kazimiera Bujwidowa, Maria Dulębianka, Iza Moszczeń-
ska czy Felicja Nossig. Dwutygodnik można śmiało uznać za projekt krakowskiego postę-
powego środowiska, skupionego na rozwiązaniu tzw. kwestii kobiecej; D. Wawrzykow-
ska-Wierciochowa komentuje zorientowanie czasopisma na określoną tematykę: Celem
pisma było, z jednej strony, budzenie myśli kobiecej, z drugiej – informowanie społeczeństwa
o przebiegu ruchu kobiecego u nas i za granicą, zjednywanie sympatyków ruchu przez rzetel-
ne naświetlanie kwestii kobiecej2. Same zainteresowane także wyraźnie deklarowały swój
cel: (…) nie gonimy za popularnością i nie schlebiamy chwilowym upodobaniom lub sta-
rym przesądom, tylko wytrwale i konsekwentnie zjednywać pragniemy zwolenniczki i przyja-
ciół idei wyzwolenia kobiety (…)3 i nazywały siebie feministkami (feminizm to ruch, zdą-
żający do wywalczenia w społeczeństwie dzisiejszym tych samych praw dla kobiety, jakie
posiada mężczyzna4). „Nowe Słowo” przez pięć lat swojego istnienia zachowało stały układ
zawartości; prawie każdy numer rozpoczynał artykuł z zakresu tzw. kwestii kobiecej (pra-
wa polityczne, wyzwolenie ekonomiczne itd.), potem pojawiały się teksty dotyczące spraw
społecznych i moralności, etyki, następnie problematyka związana z gospodarstwem do-
mowym i wychowaniem, edukacją5. Do tego stałe rubryki – Kronika i Korespondencye –

   1 B. Czajecka: Z domu w szeroki świat. Droga kobiet do niezależności w zaborze austriackim 1890-1914. Kraków 1990, s. 7.
   2 D. Wawrzykowska-Wierciochowa: Od prządki do astronautki. Warszawa 1963, s. 262.
   3 M. Turzyma: Z końcem roku. „Nowe Słowo” 1902, nr 24, s. 569.
   4 Kronika, „Nowe Słowo” 1903, nr 3, s. 67. Z tego też względu stosowanie określenia „feministki” w stosunku do publicystek
„Nowego Słowa” wydaje mi się całkowicie zasadne. Słowo „feminizm” i „feministki” na łamy dwutygodnika powraca zresztą
wielokrotnie. Jedna z autorek deklaruje: Jakkolwiek jestem feministką i zwolenniczką równości płci (…). Zob. K. Schermacher:
Praca kobiet i ochrona robocza III. „Nowe Słowo” 1903, nr 17, s. 389. Pisze się też: Równość ta nadchodzi powoli, spokojnie, acz
niezawodnie, mimo krzyku antyfeministów. Zob. K. Gottlieb: Ewolucya kobiety. „Nowe Słowo” 1904, nr 2, s. 35.
   5 Por. Z. Zaleska: Czasopisma kobiece w Polsce (materia 1818-1937). Warszawa 1938, s. 109.
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opisujące najważniejsze wydarzenia, relacjonujące działalność polskich czy zagranicznych
działaczek o prawa kobiet, informujące czytelników i czytelniczki o nowościach książko-
wych itd. Każdy numer zamykała część literacka, ale w opinii J. Kądzieli: poziom materia-
łów literackich był tam na ogół słaby, dobór nazwisk – raczej przypadkowy6.
        Zakres tematów poruszanych w „Nowym Słowie” był dość rozległy. Zagadnienie
aktywnego uczestnictwa kobiet w życiu politycznym traktowane było po macoszemu, do-
minowały natomiast artykuły krytycznie przyglądające się ówczesnej obyczajowości (mał-
żeństwo, zjawisko tzw. podwójnej moralności i prostytucja) czy tematy związane z edu-
kacją, kształceniem kobiet i ich (nie)obecnością na rynku pracy. Do tego teksty edukacyj-
ne, historyczne (np. o zjawisku XVIII-wiecznego czarownictwa czy cykl Turzymy o staro-
żytnych religiach7) i publikacje o różnych aspektach działalności kobiet europejskich,
amerykańskich czy nawet australijskich.

„Nowe Słowo”, poza pojedynczymi artykułami rozproszonymi w tomach zbioro-
wych, nie doczekało się poświęconej mu w całości monografii8. Trudno wyrokować o po-
wodach, które zadecydowały o tym, że ten krakowski dwutygodnik, jeden z pierwszych
przykładów nowoczesnej prasy kobiecej9, został prawie zapomniany.

F E M I N I S T K I  –  E W O L U C J O N I S T K I ,  F E M I N I Ś C I  -  E W O L U C J O N I Ś C I
W niewieściej duszy przeto tkwią zasadniczo ziarna prawowitego postępu człowieka w

sobie, zatem cywilizacyjnego postępu ludzkości w ogóle10.
Interesującym wątkiem, wartym namysłu, są m. in. ślady ewolucjonistycznego

myślenia autorów „Nowego Słowa”, które odbijają się w publikowanych tam tekstach11.
Niezaprzeczalnym dowodem na stałą obecność myśli darwinowskiej w „Nowym Sło-
wie” jest już fakt zamieszczenia fragmentu tekstu samego Karola Darwina. Artykuł
zatytułowany Małżeństwa ludów pierwotnych, opatrzony podtytułem urywek z dzieła
p.t. „O pochodzeniu człowieka”, a przetłumaczony przez autora (autorkę?) posługują-
cego się inicjałami E. B. L., opublikowano w jednym z numerów wydanych w roczniku
1904. Fragment z dorobku angielskiego badacza został wybrany do przedruku w „No-

   6 Cyt. za: A. Górnicka-Boratyńska: Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863-1939). Izabelin 2001, s. 94.
   7 Z. Daszyńska-Golińska: Karta z dziejów czarownic w XVIII wieku. „Nowe Słowo” 1904, nr 13-14, s. 310-316; M. Turzyma,
Religie ludów starożytnych. „Nowe Słowo” 1904, nr 7, s. 153-[0]159; nr 8, s. 177-183.
   8 Por. A. Górnicka-Boratyńska: Stańmy się sobą…, s. 94. Przedmiotem zainteresowania nielicznych naukowców są głównie
te artykuły „Nowego Słowa”, które poruszają kwestie społeczne, obyczajowe i moralno-etyczne. Por. A. Górnicka-Boratyń-
ska, „Ster” i „Nowe Słowo” – projekt polskich sufrażystek, w: tegoż: Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863-1939).
Izabelin 2001, s. 82-125; J. Sikorska-Kulesza: Prostytucja a program reformy obyczajów na początku XX w., w: Społeczeństwo
w dobie przemian wiek XIX i XX. Księga jubileuszowa profesor Anny Żarnowskiej. Red. M. Nietyksza, A. Szwarc, K. Siera-
kowska, Warszawa 2003, s. 119-126; A. Pawłowska: Kwestie etyczno-obyczajowe w prasie kobiecej przełomu XIX i XX wieku
(na łamach „Steru” i „Nowego Słowa”). „Studia Historyczne” 1987, t. 30, s. 571-578.
   9 J. Myśliński: Prasa polska w Galicji w dobie autonomicznej (1867-1918), w: Prasa polska 1864-1918. Red. J. Łojek, War-
szawa 1976, s. 141.
   10 M. C. Przewózka: O idei ruchu kobiecego w świetle idei postępu. „Nowe Słowo” 1904, nr 22, s. 500.
   11 Po opublikowaniu dzieła O powstaniu gatunków w 1859 r. (wyd. pol. 1884) dorobek intelektualny Karola Darwina szybko
zaczął się rozprzestrzeniać na inne dziedziny nauki – w tym na wyłaniające się w tym czasie nauki o kulturze –  i zdominował
je w pełni na przełomie XIX i XX wieku, aby niejednokrotnie odbijać się czkawką do dziś: Ewolucja życia mogła dostarczyć
także modelu dla ewolucji cywilizacji. Istoty ludzkie były na wyższym szczeblu rozwoju niż małpy, a wyższe rasy – czy też wyższe
cywilizacje – były w ten sam sposób bardziej zaawansowane niż rasy niższe i ich cywilizacje. Zob. A. Kuper: Kultura. Model
antropologiczny. Tłum. I. Kołbon, Kraków 2005, s. 11. Zadaniem niniejszego tekstu nie jest wyjaśnianie sensu ewolucjoni-
zmu kulturowego jako sposobu myślenia o rzeczywistości społecznej, dlatego niniejszym odsyłam czytelników do klasycz-
nych już podręczników antropologii kulturowej. Zob. E. Nowicka: Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład
problemów antropologii kulturowej. Warszawa 2005.
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wym Słowie” nieprzypadkowo. Wykorzystano ten, w którym opisał „dzikie plemiona”
żyjące w małżeństwach gromadnych i wskazał też na inne modele relacji międzypłcio-
wych (poligamia i monogamia), funkcjonujące w kulturach z różnych czasoprzestrze-
ni12. Tyle sam Darwin, największy autorytet. Prezentowane w czasopiśmie jego myśle-
nie o relacjach między płciami (powodowane naturalną zazdrością męskie dążenie do
posiadania wyłączności na kobietę) wyznacza w pewnym sensie też schematy myśle-
nia pierwszych feministek. Cytowany fragment myśli mistrza bardzo spodoba się moim
bohaterkom, skopiują więc od niego postrzeganie mężczyzn jako tych, którzy kobiety
traktują jak swoją własność. Taka koncepcja będzie przedmiotem wielu ataków z ich
strony, ale wyjaśni im ukształtowane przez przeszłość niesprawiedliwości świata współ-
czesnego. Po drugie, umocni je w przekonaniu, że jedynie monogamia jest właściwą
formą relacji między płciami, gdyż ludzi determinuje do tego sama Natura, wyposaża-
jąc ich w uczucie zazdrości.

Same publicystki prezentują daleko idącą samoświadomość swoich schematów
myślowych. Idee Darwina, przeszczepione przez Comte’a i Spencera na grunt nowo-
powstałej socjologii, charakteryzują jako poszukiwanie kolejnych etapów rozwojo-
wych nie tylko organizmów biologicznych, ale i zjawisk społecznych przez łączenie ze
sobą rzeczywistości pochodzących z różnych czasoprzestrzeni13. Matriarchat wyparty
przez patriarchat, poligamia, którą ma zastąpić idealna monogamia, przyznanie ko-
bietom pełni praw obywatelskich, co ma być wyznacznikiem postępowości, feministki
jako cywilizatorki i koło zamachowe postępu – na łamach dwutygodnika regularnie
odbywa się pojęciowa żonglerka. Niemal wszystkie artykuły wydrukowane w „Nowym
Słowie” przenika duch Darwina. Dyskurs feministyczny posługuje się repertuarem
właściwym ewolucjonistom – począwszy od zamiłowania do poszukiwania kolejnych
stadiów rozwoju społecznego, przez zainteresowanie kulturami prostymi (w ich języ-
ku: niższymi) aż po stosowanie specyficznego aparatu pojęciowego. Ewolucjonizm
funkcjonuje tu z całą pewnością jako jeden z niewielu w tym czasie usankcjonowa-
nych naukowo sposobów wyjaśniania rzeczywistości społecznej, to po pierwsze. Po
drugie, pewne założenia ewolucjonizmu są wykorzystywane przez feministki począt-
ku XX wieku całkowicie świadomie. Ewolucjonizm jest tu strategią, za pomocą której
wywodzi się upośledzoną pozycję kobiety w ówczesnym społeczeństwie z przeszłości,
ale także dowodzi się nadchodzenia nieuchronnych zmian, które przyniosą równo-
uprawnienie dla obu płci. Moje bohaterki, korzystając z dorobku nie tylko Darwina,
ale i L. H. Morgana czy J. Bachofena, nader sprawnie tłumaczą przeszłość, fatalną w
ich mniemaniu teraźniejszość, ale i dają nadzieję na przyszłość. Kolejnym argumen-
tem potwierdzającym moje założenie niech będzie fakt, że „Nowe Słowo” dorobek
ewolucjonistów wykorzystuje wybiórczo. Przedmiotem zainteresowania są te teorie,
które ruch kobiecy może wykorzystać do swoich celów; te, które w majestacie nauki
dostarczą argumentów zwolennikom i przeciwnikom równouprawnienia. Nazwiska
E. B. Taylora, J. Lubbocka czy J. Frazera, zainteresowanych w swojej pracy badaw-
czej budowaniem teorii kultury, archeologią czy historią religii, nie mieszczą się w
orbicie zainteresowań feministek z początków XX wieku.

Trudno oceniać, czy świadome stosowanie przez autorki i autorów „Nowego
Słowa” ewolucjonizmu jako pewnej strategii było pomysłem oryginalnym. Przybli-
żoną odpowiedź na tak postawione pytanie może przynieść przyjrzenie się publicysty-
ce gazet, publikowanych w tym samym czasie. Warto zestawić propozycje krakow-
   12 Zob. K. Darwin: Małżeństwa ludów pierwotnych. „Nowe Słowo” 1904, nr 24, s. 561-568.
   13 H. W.: Rodzina i jej rozwój historyczny. „Nowe Słowo” 1902, nr 13, s. 305.
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skiego dwutygodnika z jego lwowskim bliźniakiem, czasopismem „Ster”, redagowa-
nym przez Paulinę Kuczalską-Reinschmidt14. XIX wieczny „Ster” interesuje się bio-
logią i donosi o najnowszych okryciach naukowych w tej dziedzinie, a duch Darwina
unosi się nad cyklami tekstów opisujących, jak to w świecie zwierzęcym samice opie-
kują się swoim potomstwem15. Pisze się o najnowszych okryciach antropologii fizycz-
nej i efektach badań nad rozmiarami czaszek ludzkich (porównuje się pojemności
puszki mózgowej kobiet współczesnych do czaszek pochodzących z epoki kamienia i
zestawia je z liczbami opisującymi wielkość głów męskich!)16. Autorzy „Steru” słabo
artykułują ważność tych odkryć w kontekście postulatów ruchu kobiecego, ograni-
czają się tylko do lakonicznych stwierdzeń: Dodajmy tylko, że w państwach tak świet-
nie urządzonych jak u pszczół i mrówek, rządy spoczywają wyłącznie w rękach niewie-
ścich!17 lub Degradacya pociąga za sobą degradacyę tych czynników właśnie, które
najbardziej przyczyniały się do postępu i rozwoju dodatnich pierwiastków natury ludz-
kiej18. W przeciwieństwie do nieco późniejszego „Nowego Słowa”, XIX-wieczny
„Ster” nie ma pomysłu, jak dla swoich potrzeb wykorzystać pewne elementy dorob-
ku ewolucjonistów.

S A M I E C  T W Ó J  W R Ó G !
Wątkiem zatem nowym i niezwykle rzadkim w polskiej myśli emancypacyjnej, który

pojawia się w publicystyce „Nowego Słowa”, jest odważny ton oskarżania mężczyzn o znie-
wolenie kobiety. Kształt współczesnej cywilizacji nadali mężczyźni, zdaniem Turzymy, dopa-
sowując prawodawstwo, obyczaj, relacje płci, a także obowiązujący wizerunek kobiecości i
męskości jedynie do własnych potrzeb.19

W „Nowym Słowie” mężczyźni są odpowiedzialni za całe zło świata. Ich zacho-
wanie jest zawsze przedmiotem ostrej nagonki, przypisuje im się wyłącznie negatyw-
ne cechy: agresję i brutalność, dwulicowość, fałsz, brak odpowiedzialności, wygodnic-
two i skłonność do rozpusty. Żadna z autorek dwutygodnika nie poświęca płci brzyd-
kiej jednego bodajże  pozytywnego słowa. Ówczesnych mężczyzn, na równi ze zwo-
lenniczkami, ganią męscy zwolennicy ruchu kobiecego. Mężczyźni występują tu jako
budowniczowie niesprawiedliwej, bo dyskryminującej kobiety, cywilizacji. „Nowe Sło-
wo” szuka przyczyn upośledzenia kobiet w przeszłości. Cykl artykułów o znamiennym
tytule Ewolucya kobiety20 tłumaczy czytelniczkom ich podrzędną sytuację w społeczeń-
stwie. Na samym początku linii rozwojowej obie płcie, jako pochodzące z jednego

   14 „Nowe Słowo” w wielu opracowaniach opisywane jest właśnie jako kontynuacja bojowej i radykalnej linii, wyznaczonej
właśnie przez lwowski „Ster”, wydawany w latach 1895-1897. Zob. J. Myśliński: Prasa polska w Galicji w dobie autonomicz-
nej (1867-1918), w: Prasa polska 1864-1918. Red. J. Łojek, Warszawa 1976, s. 141; Z. Zaleska: Czasopisma kobiece w Polsce
(materia 1818-1937). Warszawa 1938, s. 104. W tym miejscu należy zaznaczyć, że żywot „Steru” nie skończył się w roku
1897. W latach 1907-1912 miał swoją warszawską kontynuację jako miesięcznik, a do statusu dwutygodnika powrócił mię-
dzy rokiem 1912 a 1914. Zob. A. Górnicka-Boratyńska: Chcemy całego życia. Antologia polskich tekstów feministycznych z lat
1870-1939. Warszawa 1999, s. 14.
   15 M. Stefanowska: Miłość w świecie zwierzęcym. „Ster” 1897, nr 10, s. 150-152; nr 11, s. 165-166; nr 12, s. 177-179; nr 13, s.
194-196; nr 14, s. 210-211; nr 15, s. 226-227; nr 17, s. 241-244. Autorka po darwinowsku zaczyna swój wywód od opisania
najmniej złożonych przedstawicieli fauny: ostryg i homarów, żeby stopniowo, omawiając bardziej złożone w swojej budowie
gatunki, dojść do ssaków i naczelnych.
   16 mtz: Odczyty. O stanowisku kobiet w społeczeństwie z punktu przyrodniczego. „Ster” 1896, nr 11, s. 165-167.
   17 M. Stefanowska: Miłość macierzyńska w świecie zwierzęcym. „Ster” 1987, nr 13, s. 195.
   18 mtz: Odczyty. O stanowisku kobiet w społeczeństwie z punktu przyrodniczego. „Ster” 1896, nr 11, s. 167.
   19 A. Górnicka-Boratyńska: Stańmy się…, s. 110.
   20 K. Gottlieb: Ewolucya kobiety. „Nowe Słowo” 1904, nr 2, s. 34-38; nr 3, s. 56-59; nr 4, s. 79-83; nr 5, s. 107-113; nr 6, s. 123-
127.
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przodka, komórki, były sobie równe. Nierówność miała pojawić się w czasach prehi-
storycznych, w momencie przejścia między naturą a kulturą21. Mężczyźni, zmuszeni
do wojen i polowań, zaczęli doskonalić swoją siłę i inteligencję, a kobiety przeznaczy-
li do przyjęcia biernej postawy i siedzącego trybu życia, skupionego na wykonywaniu
prac domowych. Przedstawiciele płci brzydkiej, jako jedyni dysponenci siły i bogac-
twa, przejęli więc kontrolę nie tylko nad prawem, ale i nad kobietami. Prawo posiada-
nia kobiety przez mężczyznę otrzymało miano małżeństwa22 –  głosi „Nowe Słowo”,
przytaczając jednocześnie obrazki zniewolonych i zmuszanych do zamęścia panien
młodych z różnych czasoprzestrzeni. Starożytna Grecja, Rzym, a do tego praktyki
stosowane przez współczesne plemiona afrykańskie czy australijskie. Tu ewolucjoni-
styczna praktyka zestawiania ze sobą obyczajów, wywodzących się z różnych kultur,
szuka po pierwsze wspólnych etapów rozwoju, po drugie podkreśla zawsze podrzędną
w stosunku do mężczyzn sytuację kobiet. Feministki lansują niemal teorię spisku i
piszą otwarcie: poniżenie kobiety jest dziełem mężczyzny, który ją wyspecyalizował dla
swojej przyjemności23.

O małżeństwie i pokrewieństwie pisze się w dwutygodniku dużo, głównie po to,
żeby z jednej strony wykazać odwieczną zależność kobiety od mężczyzny, a po drugie
– optymistycznie wskazać kierunek rozwoju. Zdaniem publicystek, współczesne im
czasy są okresem, kiedy rozwój cywilizacji wszedł na wyższy poziom i można oczeki-
wać pozytywnych zmian. Społeczeństwo wychodzi rzekomo z pierwotnej fazy poliga-
mii (rozumianej tu jako praktyka utrzymywania przez mężczyzn licznych kontaktów

   21 Ciekawym wątkiem, wartym osobnej rozprawy, jest to, jak autorzy i autorki „Nowego Słowa” posługują się terminem
„kultura”. Z jednej strony dominuje tu przekonanie o kulturze przekazywanej genetycznie, z czego wywodzą np. posiadanie
przez kobiety umiejętności, odziedziczonych po społeczeństwach pierwotnych. Z drugiej, niektóre wypowiedzi zaskakują
swoją dojrzałością. Turzyma ujmuje kulturę jako pamięć, wiedzę przekazywaną w czasie i przestrzeni oraz akcentuje, że
niektórych jej elementów ludzie uczą się bez udziału czynnika świadomościowego. Pisze: Ona to przyswaja nam prędko i bez
wysiłku zdobyte przez innych prawdy, oszczędzając długiej i mozolnej drogi, jaka do zdobycia ich wiodła i pozwala uzupełniać
doświadczenia innych własnemi spostrzeżeniami, tworząc tym sposobem nieustający postęp ducha ludzkiego – czyli tzw. kultu-
rę. Zob. M. Turzyma: Wychowanie i nauczanie III. „Nowe Słowo” 1903, nr 10, s. 217. Publicystyka dwutygodnika wielokrot-
nie przeciwstawia też naturę kulturze. Nieobce jest jej także przypisywanie niektórych cech męskich i kobiecych pochodze-
niu naturalnemu lub opisywanie ich jako cech nabytych. Niektóre z autorek odważnie przeczą powszechnym wówczas opi-
niom, że pewne cechy kobiece są wrodzone, nie zaś wykształcone w procesie wychowania (np. uległość kobieca). Zob. K.
Bujwidowa: Wykształcenie kobiet. „Nowe Słowo” 1903, nr 3, s. 57; M. Turzyma: Wychowanie i nauczanie II. „Nowe Słowo”
1903, nr 8, s. 170. Analizę i interpretację tekstów „Nowego Słowa” można też oczywiście poprowadzić w kierunku wyznacza-
nym przez współczesny feminizm. To właśnie feminizm wprowadził m.in. do tradycyjnej historiografii kategorię płci.
E. Domańska akcentuje: Płeć i rodzaj powinny być rozpatrywane w kategoriach historycznych, to właśnie bowiem różnice
rodzajowe mają największe znaczenie w organizacji życia społecznego. Zob. E. Domańska: Historia feminizmu i feministyczna
historia. „Odra” 1994, nr 7-8, s. 28. Współczesne badania, czy to historyczne czy też literaturoznawcze, posługują się katego-
rią Gender. Gender jest pojęciem wywodzącym się z kręgu anglojęzycznych badań płci; I. Iwasiów wyjaśnia: „Gender” jest
bowiem płcią kulturową, a więc niejako nabytą, zsocjalizowaną, performatywnie ustanowioną, skonstruowaną. „Sex” to płeć
biologiczna, prawdziwa natura człowieka, substancja, dana z góry rola. Zob. I. Iwasiów: Gender dla średnio zaawansowanych.
Warszawa 2004, s. 14.  Podstawową lekturą, wyjaśniającą te kwestie, jest książka Judith Butler Uwikłani w płeć. Feminizm i
polityka tożsamości, wydana w Warszawie w 2008 roku. W myśl tych teorii, popartych badaniami wielu antropologów kultu-
ry, nie ma zachowań wrodzonych, uwarunkowanych biologią i genetycznie przekazywanych, a to, co uznane za wzory zacho-
wań męskich lub kobiecych jest nabyte w procesie socjalizacji i wychowania. Kategorie męskości i kobiecości są więc katego-
riami relatywnymi, zmiennymi w czasie i przestrzeni i jako takie zasługują na badanie naukowe. „Nowemu Słowu” można
się zatem przyjrzeć i z tej perspektywy, próbujac wyznaczyć, które cechy płciowe ta publicystyka feministyczna przyporząd-
kowuje sferze natury (sex), a które sferze kultury (Gender).
   22 K. Gottlieb: Ewolucya kobiety. „Nowe Słowo” 1904, nr 3, s. 57.
   23 K. Gottlieb: Ewolucya kobiety. „Nowe Słowo” 1904, nr 4, s. 79.
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seksualnych z wieloma partnerkami, niekoniecznie regulowanych przez instytucję
małżeństwa) i zmierza ku monogamii, która funkcjonowała od zarania cywilizacji, ale
jako cecha właściwa tylko kobietom. Zgodnie z zasadą ewolucji i nieustannego prze-
obrażania się form życia społecznego, śledząc rozwój społeczeństwa w epokach ubie-
głych, można wyprowadzić niektóre wskazówki na przyszłość. Powolna praca rozwoju
rodziny coraz wybitniej zaznacza dążenie do poszanowania wolności osobistej kobiety,
do jej wyzwolenia – małżeństwo monogamiczne jest doskonałą formą, do której dąży
rodzina24. Tym samym ruch kobiecy, posługując się autorytetami ewolucjonistycznych
badaczy, prowadzi krucjatę przeciwko niewiernym mężom, chorobom wenerycznym,
nierządowi, nieślubnym dzieciom i męskiej rozpuście, hipokryzji i zakłamaniu.

„Nowe Słowo” podejmuje też dyskusję nad bachofenowską koncepcją matriar-
chatu, rozumianego tutaj jako pierwotna forma władzy matki nad dziećmi. Przejęcie
kontroli nad rodziną przez mężczyzn i wejście w fazę patriarchatu, co wiąże się też ze
zmianą prawa własności i objęciem męskiej kontroli nad społeczeństwem, jest rozu-
miane jako regres i krok do tyłu, który niepotrzebnie uczyniły kobiety. W tym „cof-
nięciu się” ustroju społecznego upatruje się jednak pozytywów, albowiem dzieje ludz-
kości są tu ujmowane jako „falujący proces”, obejmujący opadanie i wznoszenie się
obowiązujących w nim wartości pozytywnych. Zdaniem publicystek rodzina przeobraża
się w kierunku zrównania obu płci i utworzenia rodziny pełnej miłości, w której wszy-
scy jej członkowie będą sobie równi25. Funkcjonowanie zjawiska prostytucji publicy-
styka „Nowego Słowa” także tłumaczy męską przewagą nad kobietami. W zamierz-
chłych czasach silna i egoistyczna płeć brzydka miała wytworzyć nie tylko instytucję
małżeństwa, ale i nierządu: (...) wcześnie już bardzo, bo początek tego układu ginie w

   24 H. W.: Rodzina i jej rozwój historyczny. „Nowe Słowo” 1902, nr 13, s. 307-308. O historycznym rozwoju instytucji
małżeństwa, które miało przejść przez różne stadia rozwojowe, pisała też K. Gottlieb. Do współczesnego wyzwolenia
kobiety spod jarzma męskiego miał przyczynić się historyczny rozwój stosunków między płciami. Poliandria, poligynia,
heteryzm i kasta miały być kolejnymi etapami uwalniania się kobiety spod dominacji męskiej, kolejną sprzyjającą oko-
licznością miało być pojawienie się też kobiecego posagu, interpretowanego jako położenie kresu materialnej i jedno-
stronnej zależności kobiet od mężczyzn. W orbicie zainteresowań autorki są też kobiety murzyńskie, muzułmanki i przed-
stawicielki rasy czerwonej czyli miedzianej i żółtej, a opisywane przez nią praktyki i zwyczaje obowiązujące w tych społe-
czeństwach mają utwierdzić czytelnika w przekonaniu o funkcjonowaniu kobiet jako tych „gorszych”, niezależnie od
czasoprzestrzeni. I tak: Szczegóły owe przedstawiają nam pierwotny stan ludzkości i jakimi byliśmy w zaraniu cywilizacyi a
służalczość, w której utrzymujemy kobietę, jest pozostałością czasów barbarzyńskich i pasożytnictwa mężczyzny, wyniesione-
go przezeń do rzędu zasady społecznej. Zob. K. Gottlieb: Ewolucya kobiety. „Nowe Słowo” 1904, nr 5, s. 109. Por. K.Got-
tlieb: Ewolucya kobiety. „Nowe Słowo” 1904, nr 4, s. 79-83; nr 5, s. 107-113; E. Carpenter: Małżeństwo. Rzut okna na
przyszłość. „Nowe Słowo” 1903, nr 14, s. 315-319.
   25 H. W.: Rodzina i jej rozwój historyczny II. „Nowe Słowo” 1902, nr 14, s. 329-332. Autorki dowodzą, że we współczesnych
im czasach matriarchat można odnaleźć tylko w Indiach. Pisząc o modelu patriarchalnym, jako dominującym, i zauważając
jednocześnie procesy, mające doprowadzić do pojawienia się partnerskich układów między małżonkami, nie zapominają
dopominać się o sankcje prawne, odpowiadające tym zmianom. Zob. M. Lipszyc-Balsigerowa: Stanowisko kobiety wobec
prawa. „Nowe Słowo” 1902, nr 21, s. 510. Warto w tym momencie zauważyć pewne niespójności i sprzeczności pojawiające
w tych tekstach feministycznych. A. Gajewska zauważa: Każdy manifest pierwszej i drugiej fali jest polemiką z patriarchatem,
ale niejednokrotnie daje się tej ideologii uwieść, nie dostrzegając przy tym, jak bardzo pisanie emancypacyjne zbliża się - pod
względem retoryki, argumentów, definicji, projektów zmian – do dyskursu dominującego. W tym znaczeniu dyskurs nie-patriar-
chalny nie tyle jest dyskursem od patriarchatu uwolnionym, co sposobem myślenia uważnie obserwującym patriarchat i dostrze-
gającym go w ciągle nowych, uznanych za normę i oczywistość miejscach, jest łapaniem siebie na patriarchalnym myśleniu.
Jednak pułapki zastawiane na patriarchat są zawodne i mało skuteczne. Pisanie emancypacyjne zdradza cechy myślenia pa-
triarchalnego (…). Zob. A. Gajewska: Utopie antropologiczne w dyskursie feministycznym pierwszej i drugiej fali. „Kultura i
historia” 2006, nr 3 [publikacja zamieszczona w Internecie pod adresem:  http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archi-
ves/163 – stan na kwiecień 2009].
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pomroce dziejów, podzielił kobiety na dwie kategorie (…) ułożył prawa tak, żeby zmusić
według swojej woli kobiety do macierzyństwa i do miłości, odpowiedniemi ustawami i
karami. Tak powstało małżeństwo i prostytucya, dwa ołtarze na których dziś całopalną
ofiarą jest kobieta (…)26. Ewolucjonistycznymi prawami tłumaczy się też zamknięcie
kobiety w trzecim rewirze – poza małżeństwem i dziećmi – gospodarstwie domowym.
Źródeł tej sytuacji poszukuje się znów w okresie pierwotnej dzikości, kiedy praca ko-
biet zapewniała społeczeństwu egzystencję i umożliwiała przetrwanie (kobieta funk-
cjonuje tu jako ta, której zadaniem było podtrzymanie ognia i strzeżenie go w nocy).
Ewolucja tzw. gospodarstwa domowego doprowadziła do przejęcia kontroli nad ma-
terialnymi podstawami życia przez mężczyzn, którzy, kierując się swoimi egoistyczny-
mi pobudkami, nie wypuścili kobiet z domu27.

Dwutygodnik lansuje koncepcję kobiety-niewolnicy nie tylko w życiu prywat-
nym, ale i publicznym. Przewadze męskiej siły przedstawicielki płci pięknej zawdzię-
czają nie tylko drugorzędną rolę w społeczeństwie, ale i swoją nieobecność na rynku
pracy. Zdaniem publicystek, tę absencję da się wytłumaczyć tylko męskim egoizmem,
bowiem zanim produkcja wszelkich dóbr przeniosła się do fabryk, kobieta pierwotna
musiała wszystko wytworzyć sama28. Inni autorzy próbują tłumaczyć nieobecność ko-
biet na rynku pracy znów odwołując się do kategorii niewolnictwa i przymusu, ponie-
waż na początku dziejów mężczyzna miał wybrać sobie dziedziny, którymi chciał się
zajmować, a do wykonania reszty prac zmusił kobietę29. Każdy mężczyzna to niemal
potwór, który przyjemność odnajduje właśnie w gnębieniu przedstawicielek płci pięk-
nej, dla swojej wygody w przeszłości zahamował jej rozwój i aby odebrać jej resztki
samodzielności, uczynił ją także zależną od siebie materialnie, a specyalną tresurę
nazwał „wychowaniem kobiety na żonę i matkę”30. Dla tej publicystyki charaktery-
styczny jest też odważny i bezkompromisowy ton, który nie boi się nazywać obowią-
zujących relacji między płciami właśnie niewolnictwem. W duchu ewolucjonistycz-
nym zestawia się ze sobą zależności na linii kobieta–mężczyzna z tymi, które obo-
wiązywały w feudalizmie między dziedzicem a poddanym31. Czyżby mężczyźni swo-
im postępowaniem zahamowali postęp i rozwój życia społecznego ku coraz dosko-
nalszym formom? W tym ujęciu mężczyźni ponoszą odpowiedzialność nie tylko za
poślednią pozycję kobiety w sferze prywatnej, ale i publicznej. Męski egoizm i w tej
sferze życia zepchnął kobiety na drugi, gorszy plan wydarzeń. Ograniczył jej role
społeczne do roli matki, żony (względnie kochanki), zamknął w czterech ścianach
życia domowego i sprawił, że nie jest w stanie niezależnie od niego funkcjonować w
przestrzeni publicznej.

   26 M. Turzyma: Potrójne więzy kobiety. Więzy miłosne. „Nowe Słowo” 1905, nr 16, s. 322-323.
   27 E. L.: Rozwój gospodarstwa domowego i jego reforma. „Nowe Słowo” 1903, nr 20, s. 466.
   28 M. Turzyma: Mężna niewiasta V. W pracy zawodowej. „Nowe Słowo” 1903, nr 23, s. 530; M. Turzyma: Wyzwolenie ekono-
miczne kobiety. „Nowe Słowo” 1902, nr 7, s. 161-165; E. L.: Rozwój gospodarstwa domowego i jego reforma. „Nowe Słowo”
1903, nr 20, s. 467. Te same argumenty służą „Nowemu Słowu” do wykazania zdolności kobiet do wykonywania wszystkich
zawodów – pierwotna kobieta wykonywała wszystkie możliwe prace, współczesne kobiety dysponują więc w mniemaniu
publicystów i publicystek niesamowitym potencjałem, który powinien zaprocentować w pracy zawodowej. Zob. M. Turzy-
ma: Mężna niewiasta V. W pracy zawodowej. „Nowe Słowo” 1903, nr 23, s. 529.
   29 K. Schirmacher: Praca kobiet i ochrona robotnicza. „Nowe Słowo” 1903, nr 15, s. 337-340; K. Schirmacher: Praca kobiet
i ochrona robotnicza II. „Nowe Słowo” 1903, nr 16, s. 367.
   30 M. Turzyma: Kobieta współczesna. „Nowe Słowo” 1902, nr 5, s. 107-108.
   31 M. Turzyma: Walka idei III. Walka o byt i prawa człowieka. „Nowe Słowo” 1904, nr 21, s. 481.
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E W O L U C Y A  K O B I E T Y
Bezzwłocznym skutkiem ewolucyi fizycznej kobiety jest jej ewolucya w społeczeń-

stwie i w rodzinie32.
W ujęciu „Nowego Słowa” procesowi ewolucji podlega niemal wszystko. Rozwój

instytucji społecznych, takich jak małżeństwo, pozycja kobiety, czy wreszcie system wycho-
wania przebiega analogicznie do ewolucji gatunków biologicznych. „Nowe Słowo” winą za
niesprawiedliwą teraźniejszość obarcza mężczyzn – konstruktorów cywilizacji, która różni-
cuje społeczeństwo ze względu na płeć, faworyzując jednych a blokując działania drugich.
Zgodnie z zasadami ewolucji, wynikające z przeszłości wadliwe elementy konstruujące rze-
czywistość znikną, aby ustąpić miejsca nowym, lepszym elementom. Kobiety funkcjonują tu
jako koło zamachowe postępu, gdyż Ludzkość na tyle już postąpiła w tym kierunku, że wła-
śnie nadszedł czas, by kobieta znalazła się na stanowisku decydującem i mogła pchnąć dalej
sprawę postępu ludzkości, na wyższy stopień doskonałości33. Chociaż rozwój kobiety jest tu
opisywany jako powolny, przełom ma nastąpić we współczesnych autorkom „Nowego Sło-
wa” czasach, ponieważ szeroko rozumiany ruch kobiecy przyjął gwałtowną formę, która
domaga się należnego kobietom miejsca w społeczeństwie34. Przejęcie kontroli w społe-
czeństwie przez kobiety ma zapewnić społeczeństwu omijanie prądów uwsteczniających i
ciągły rozwój, zmierzający ku coraz doskonalszym formom, gdyż postęp i rozwój nie mają
końca i granic35. Feministki wierzą w postęp ruchu ku zwycięstwu i widzą pierwsze pozytyw-
ne konsekwencje jego funkcjonowania (zwiększanie się świadomości kobiet, co do przysłu-
gujących im praw), chociaż nie brak w czasopiśmie gorzkich słów krytyki adresowanych do
kobiet o poglądach konserwatywnych (Same niezdolne dzisiaj do odgrzebania w sobie istoty
ludzkiej, upodlone w niewolnictwie, samice ludzkie, z tajoną zazdrością pomagają mężczyźnie
w ujarzmianiu dążących do wyzwolenia sióstr własnych36).

Ewolucja ewolucją, publicystkom towarzyszy jednak głęboka świadomość indywi-
dualnej konieczności przyjęcia przez kobiety postawy aktywnej (Kobieta współczesna zrozu-
miała (…), że ewolucya ta dokonać się musi jej własnym wysiłkiem, jej własną wolą, jej własną
energią37). Pozostaje tylko pytanie, jak w nowej sytuacji odnajdą się mężczyźni, którzy wcale
nie mają zamiaru oddawać kobietom dzierżonej do tej pory palmy pierwszeństwa, a co
więcej, na pewno dobrowolnie nie zrzekną się pozycji panów i władców. Publicystyka „No-
wego Słowa” jasno i dobitnie opisuje relacje damsko–męskie i przenikliwy czytelnik nie
będzie się mógł oprzeć wrażeniu, że koncepcja ujmowania wzajemnych stosunków między
obiema płciami jako walki płci jest koncepcją mało oryginalną. Marksistowskie, a raczej
Engelsowskie inspiracje są tu pewne. Walka płci jako walka klas, krytyka nieproduktywnej
części społeczeństwa, zainteresowanie tzw. kwestią robotniczą i wyjątkowa wrażliwość na
sytuację robotnic galicyjskich – widmo komunizmu krąży nad krakowskimi feministkami. A
z drugiej strony, postrzeganie wzajemnych relacji między mężczyznami i kobietami jako
walki płci przynosi też, oczywiście, skojarzenie z Darwinem. U początków XX stulecia
łączność między tymi dwoma nurtami rozpoznania świata nie jest niczym niezwykłym. W

   32 K. Gottlieb: Ewolucya kobiety. „Nowe Słowo” 1904, nr 3, s. 56.
   33 Z. Strzetelska: Pierwiastek żeński w kulturze współczesnej. „Nowe Słowo” 1903, nr 22, s. 512. Por. M. C. Przewózka: O idei
ruchu kobiecego w świetle idei postępu. „Nowe Słowo” 1904, nr 22, s. 499-504; M. C. Przewózka: O idei ruchu kobiecego w
świetle postępu. „Nowe Słowo” 1904, nr 23, s. 531-535.
   34 M. Turzyma: Mężna niewiasta IV. W gospodarstwie domowym. „Nowe Słowo” 1903, nr 22, s. 505-507. Por. K. Gottlieb:
Ewolucya kobiety. „Nowe Słowo” 1904, nr 2, s. 35.
   35 M. Wroński: Korespondencya. „Nowe Słowo” 1905, nr 16, s. 330.
   36 K. Bujwidowa: Wykształcenie kobiet. „Nowe Słowo” 1903, nr 1, s. 3.
   37 M. Turzyma: Kobieta współczesna. „Nowe Słowo” 1902, nr 5, s. 108. Por. M. Turzyma: Nowe zadania kobiety współcze-
snej. „Nowe Słowo” 1902, nr 19, s. 449-450.
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„Nowym Słowie” walka płci, angażująca wszystkie siły fizyczne, przypomina dzisiejszemu
czytelnikowi nie tylko koncepcję „ślepej walki o byt”, ale i Darwinowskie (a ściślej – Spen-
cerowskie) założenie o przeżyciu najsilniejszego. W rozumieniu krakowskich feministek
walka płci miała trwać od zawsze ((…) toczy się walka płci – poza którą zawsze spostrzegać
się daje tęsknota i dążenie do stworzenia harmonii między mężczyzną a kobietą38), a przy-
czyną zniewolenia płci pięknej była jej fizyczna słabość. Mechanizmem, rządzącym rozwo-
jem wszystkich społeczeństw, są stosunki każdorazowej zależności słabszego od silniejsze-
go39. W pewnym sensie, jak argumentuje się na łamach czasopisma, nieustająca walka płci
ma swój pozytywny efekt – wytwarza niezbędne do tej walki siły.

Feministki początków XX wieku z pewnością wykorzystują zdobycze ewolucjo-
nizmu świadomie. Traktują go wybiórczo i dla swoich potrzeb adaptują tylko te frag-
menty dorobku uczonych, które mogą umacniać ich argumenty i przekonywać o słusz-
ności postulatów wysuwanych przez ruch kobiecy. Ten dyskurs feministyczny niejedno-
krotnie żongluje pojęciami, naginając ich znaczenie do swoich potrzeb (np. poligamia).
Z tekstów opublikowanych w dwutygodniku wyłania się, mimo wszystko, niespójny i
niekonsekwentny w wielu momentach obraz ewolucjonizmu jako pewnej koncepcji teo-
retyzującej procesy społeczne. Raz pisze się o umiejętnościach i pewnych cechach ko-
biecych (czy też męskich) jako przekazywanych genetycznie, aby za chwilę krytykować
współczesną publicystyce kulturę i obowiązujący powszechnie model wychowania, któ-
ry nie wykształca stosunków społecznych „na miarę czasów”.

Najbardziej charakterystyczną bodajże rysą myślenia artykułowanego na łamach
„Nowego Słowa” w kontekście ewolucjonizmu jest myślenie o nim jak o procesie celo-
wym. W mniemaniu tej publicystyki, w toku zmian, zachodzących w świecie biologicz-
nym i kulturowym, przebiegających zgodnie z Darwinowskim schematem, nie ma miej-
sca na przypadkowość. Wielokrotnie podkreśla się tutaj, że bliski jest kres epoki rzą-
dzonej przez mężczyzn. Nadchodzi era kobiet! Celem, do którego zmierzają zmiany w
świecie społecznym jest przede wszystkim równouprawnienie, a w świetle niektórych
tekstów, kobiety–cywilizatorki porzucą bierną postawę i przejmą wręcz kontrolę nad
społeczeństwem. To właśnie dzięki kobietom jest możliwy jego rozwój (Ludzkość na
tyle już postąpiła w tym kierunku, że właśnie nadszedł czas, by kobieta znalazła się na
stanowisku decydującem i mogła pchnąć dalej sprawę postępu ludzkości, na wyższy sto-
pień doskonałości40), rozwój ku coraz doskonalszym formom (Wszak cały duchowy i
kulturalny postęp ludzkości ściśle jest z wyrazem kobieta związany41). Publicystyka „No-
wego Słowa” owe coraz doskonalsze formy życia społecznego utożsamia z powodze-
niem ruchu kobiecego i wypełnieniem jego postulatów. Co potem? Ewolucjonistyczne
poglądy zwolenników równouprawnienia płci zakładają linearny pochód form życia spo-
łecznego ku formom coraz doskonalszym, formom zdominowanym przez kobiety. Czy
możliwe jest istnienie jeszcze lepszego świata niż ten,  którym rządzą kobiety?

   38 M. Turzyma: Harmonia społeczna I. Walka płci. „Nowe Słowo” 1904, nr 13-14, s. 289. Por. M. Turzyma: Walka idei. „Nowe
Słowo” 1904, nr 19, s. 433; M. Turzyma: Walka idei III. Walka o byt i prawa człowieka. „Nowe Słowo” 1904, nr 21, s. 482.
   39 M. Turzyma: Harmonia społeczna I…, s. 290.
   40 Z. Strzetelska: Pierwiastek żeński w kulturze współczesnej. „Nowe Słowo” 1903, nr 22, s. 512.
   41 Z. Strzetelska: Pierwiastek żeński w kulturze współczesnej. „Nowe Słowo” 1903, nr 22, s. 509.
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FEMINISTKI – EWOLUCJONISTKI, FEMINIŚCI – EWOLUCJONIŚCI. STRATEGIE
PUBLICYSTYKI „NOWEGO SŁOWA" – Streszczenie
Artykuł prezentuje stanowisko polskich feministek początków XX wieku, które świadomie

posługiwały się dorobkiem ewolucjonistów, przywołując go i stosując dla własnych, ideologicznych



celów. Na przykładzie dwutygodnika „Nowe Słowo”, wydawanego w Krakowie w latach 1902 –
1907, wykazano tu, że wczesny dyskurs feministyczny wybiórczo i selektywnie adaptował dokona-
nia XIX. wiecznej myśli przyrodoznawczej. Ujawniono, w jaki sposób publicystyka kobieca wyko-
rzystywała wyłącznie te elementy dorobku Darwina, Morgana czy Bachofena, które mogły posłu-
żyć wyjaśnieniu przeszłości, która nie tylko ukształtowała męską dominację, ale i uczyniła kobiety
podrzędną częścią społeczeństwa. Autorka dekonstruuje metody posługiwania się przez feministki
koncepcją ewolucji (pojmowanej przez nie jako proces celowy), eksponuje też te punkty ich docie-
kań, które zmierzają ku budowaniu nowej relacji między płciami, opartej tym razem na przewod-
niej roli kobiety.

FEMINISTS – EVOLUTIONISTS. MALE FEMINISTS – EVOLUTIONISTS. STRA-
TEGIES OF THE JOURNALISM OF ‘NOWE SŁOWO’ – Summary
The author of this paper proves that feminists from the beginning of the 20th century were

consciously using the ideas of evolutionists as a certain ideological strategy. The analysis of “Nowe
Słowo” biweekly published in Cracow between 1902 and 1907 proves that the early feminist disco-
urse drew on the findings of the 19th century natural history thought in a selective way. The female
publicists were only using those parts of the works by Darwin, Morgan or Bachofen which could be
used to explain the past, which not only shaped the masculine domination but also made women
the inferior part of the society. The author deconstructs the methods of exploiting the concept of
evolution by feminists (understood by them as a purposeful process)and exposes what was aimed
at building new relations between the two sexes, based this time on a leading role of the woman.
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MAGDALENA MROWIEC

NIESAMOLUBNY RICHARD DAWKINS,
CZYLI W JAKI SPOSÓB KŁÓCĄ SIĘ GENY I CO Z TEGO WYNIKA

W trzydziestolecie wydania Samolubnego genu (1976), być może najważniejszej
publikacji w dorobku brytyjskiego ewolucjonisty Dawkinsa, poproszono słynnych naukow-
ców z różnych dziedzin, by podjęli namysł nad rolą myśli Dawkinsa w dzisiejszej nauce i
szeroko pojętej kulturze oraz nad tym, w jaki sposób książka ta wpłynęła na ich własne
poszukiwania zawodowe. Odpowiedzi złożyły się na bardzo zajmującą, niestandardową,
różnorodną, lecz i spójną książkę, dającą niebagatelną możliwość zapoznania się z szero-
kim spektrum opinii na temat wciąż kontrowersyjnego, bądź co bądź, dorobku autora
Boga urojonego. Intersubiektywne spojrzenie i polifonalny charakter zapewnia tej edycji
ożywczą świeżość, rzadką na rynku wydawniczym. Poza tym – choć artykuły często przed-
stawiają ważne teorie i badania naukowe – pisane są w przyjemnym, eseistycznym stylu,
co bardzo ułatwia odbiór całości.

Zebrane głosy zostały podzielone na siedem działów problemowych, wyznaczają-
cych także poszczególne części książki. Są to:

• biologia (gdzie prezentowane są badania zainspirowane koncepcjami Dawkinsa),
• Samolubny gen (omawiający rolę, jaką odegrała ta publikacja w naszym myśle-
niu o ewolucji i nie tylko),
• logika (jak logikę i argumentację Richarda Dawkinsa może wykorzystać filozof,
informatyk, fizyk i kognitywista),
• głosy antyfonalne (uzupełnienia i spory z zawartością naukową Samolubnego genu),
• ludzie (jaki wpływ mają odkrycia w dziedzinie ewolucji na świat ludzkiej biologii,
na społeczności, zwłaszcza grupy pokrewieństwa etc.),
• kontrowersje (głównie spory Dawkinsa z religią i kreacjonizmem) oraz
• pisarstwo (czyli autor Samolubnego genu jako twórca „niezwykłym i nie lada
piórem opatrzony”).
Ponieważ nie sposób w tym miejscu dokonać dokładnej analizy wszystkich dwu-

dziestu pięciu artykułów, jakie zawiera książka, pozwolę sobie skupić się tylko na
wybranych, co ciekawszych aspektach prezentowanej w niej okołodawkinsowskiej
dyskusji.

W  J A K I M  S E N S I E  G E N Y  S Ą  Z A T W A R D Z I A Ł Y M I  E G O I S T A M I
Większość naukowców podkreśla przede wszystkim swoistą rewolucję myślową,

która dokonała się wskutek pojawiania się Samolubnego genu w 1976. Stanowi on bo-
wiem nie tylko doskonale konsekwentny i pełnym głosem wypowiedziany klasyczny wy-
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kład teorii ewolucji1, przeznaczony zarówno dla naukowców, jak i dla laików, ale jest tak-
że książką, która zupełnie zmieniła myślenie o poziomie, na którym zachodzi dobór natu-
ralny. Dawkins każe nam patrzeć na ewolucję z punktu widzenia genu, który jest o tyle
„samolubny”, że jego podstawowym celem jest obojętna na wszystko inne autoreplikacja.
Może ona zachodzić nawet kosztem genowej „maszyny przetrwania”, czyli organizmu,
uznawanego dotąd za jednostkę doboru. W ujęciu Dawkinsa poziomem, na którym za-
chodzi selekcja, nie jest ani gatunek, ani grupa osobników (upada więc koncepcja tzw.
doboru grupowego), ani nawet pojedynczy osobnik. Darwinowską zasadę survival of the
fitness (przetrwania najbardziej dostosowanych) odnosi on do genów, a dopiero w konse-
kwencji (a i to nie zawsze) do ich „maszyn przetrwania”.

Ważnym jest, by w tym miejscu podkreślić, że Dawkins nie był pierwszym ani
jedynym, który zaczął myśleć o doborze przebiegającym na poziomie genów. Przede
wszystkim należy w tym miejscu wspomnieć o dokonaniach Williama D. Hamiltona
oraz Roberta Triversa (twórcy pojęcia altruizmu odwzajemnionego2). Hamilton badał
zagadnienie altruizmu zwierzęcego, który tyle problemu sprawił niegdyś Darwinowi3.
Dlaczego np. robotnice wielu gatunków owadów społecznych rezygnują z rozmnaża-
nia, zmniejszając swą biologiczną wartość przystosowawczą? Dlaczego niektóre zwie-
rzęta ryzykują własnym życiem, by ochronić grupę (np. poprzez okrzyk ostrzegawczy)?
I dlaczego takie cechy będą rozpowszechniać się w populacji? Hamilton wykazał, że nie
liczy się wartość przystosowawcza pojedynczego organizmu, lecz dostosowanie całej grupy
krewnych, ponieważ oni noszą w sobie geny tego osobnika4. Badania nad doborem krew-
niaczym (zwanym także „dostosowaniem łącznym”) pozwoliły Hamiltonowi sformuło-
wać regułę, która określa, kiedy zachowanie altruistyczne z narażeniem własnego życia
jest sensowne. W formie żartobliwej ujął to prawo J. B. S. Haldane, który zadeklaro-
wał, że chętnie oddałby życie za więcej niż dwóch swoich braci, czterech braci przyrod-
nich lub ponad ośmiu kuzynów5.

Wyznaczające nowe sposoby myślenia teorie twórców takich jak Hamilton, Trivers
czy Smith pojawiły więc przed publikacją Samolubnego genu, lecz wówczas znane były
garstce specjalistów. Natomiast ich spopularyzowanie i usystematyzowanie w jedną spójną
koncepcję myślową podaną w dodatku w atrakcyjnej, zrozumiałej także dla niefachow-
ców formie, nauka zawdzięcza przede wszystkim Dawkinsowi.

Kiedy już, jak zachęca nas Dawkins, uwolniliśmy samolubny gen z powłok organi-
zmu, który go trzyma w koncepcyjnych pętach6, czas zadać sobie pytanie, co dalej? Co wła-
ściwie wynika z niezwykle ostrej rywalizacji genów-egoistów, które próbują się repliko-
wać i przetrwać? Najdobitniej chyba wyjaśniła to Helena Cronin w znakomitym artykule

   1 A. Grafen, M. Ridley: Przedmowa, [w:] Richard Dawkins. Ewolucja myślenia. Red. A. Grafen i M. Ridley, tłum. M. Lipa,
Gliwice 2006, s. 11. Wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania.
   2 Altruizm taki jest w większości wypadków działaniem na rzecz własnych genów, tyle że z nadzieją na wzajemność odło-
żoną w czasie.
   3 Darwin uważał altruizm zwierząt za poważny problem, „pewną szczególną trudność, która wydaje mi się nie do pokona-
nia i zgubna dla mojej teorii”. Cyt. za: Ullica Segerstrale: Dawkins a socjobiologia, [w:] Richard Dawkins. Ewolucja myśle-
nia, dz. cyt., s. 96.
   4 Tamże, s. 97. Zwłaszcza ilustracyjny jest tu przypadek błonkówek, których robotnice są ze sobą spokrewnione w sto-
sunku 3/4 (a nie, jak zazwyczaj, 1/2), co jest spowodowane tym, że ich ojciec rozwija się z niezapłodnionego jaja. Aby
przekazać jak najwięcej genów, błonkówkom opłaca się więc nie hodowla własnych córek (które miałyby 1/2 wspólnych
genów), lecz własnych sióstr. Por. Edward O. Wilson i Bert Hölldobler: Podróż w krainę mrówek. Przeł. Jerzy Prószyński,
Warszawa 1998, s. 84.
   5 Ullica Segerstrale: Dawkins a socjobiologia, [w:] Richard Dawkins. Ewolucja myślenia, dz. cyt., s. 97.
   6 Cyt. za Michael Hansell: Czym jest puma, [w:] Richard Dawkins. Ewolucja myślenia, dz. cyt., s. 51.
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pt. Nowe spojrzenie na walkę płci. Otóż, z tak ostrego współzawodnictwa rodzi się… naj-
doskonalsza i jak najściślejsza współpraca.

O ile geny są całkowicie egoistyczne w kwestii samoreplikacji, o tyle droga do
tego celu oznacza obranie rozmaitych strategii przystosowawczych – a większość z
nich oznacza doskonałą, harmonijną kooperację z całą masą innych genów. Dzięki
niej powstała komórka, skomplikowana fabryka biochemiczna (...) doskonale zorgani-
zowana linia montażowa, czyli proces rozwoju zarodkowego czy też przemyślnie wypo-
sażone maszyny, to jest ciała istot żywych7. Współpraca jest możliwa tam, gdzie istnieje
wspólnota interesów – jednak interesy te rzadko (nigdy?) są zbieżne w stu procen-
tach, a ich rozbieżności powodują z kolei konflikty. Ów nierozłączny splot egoizmu i
harmonijnej współpracy, współdziałania podszytego bezwzględną rywalizacją o zaso-
by, autorka bada na podstawie tzw. „walki płci” w przyrodzie – tego, czym ona jest
oraz co często bywa za nią uważane.

Intrygujące są już początkowe rozważania na temat tego, w jaki sposób wyewolu-
owała w ogóle rozdzielnopłciowość. Rozmnażanie bezpłciowe jest bowiem narażone
na dwa poważne zagrożenia: mutacje (błędy kopiowania kumulują się w kolejnych po-
koleniach, niezależnie od tego, jaki wpływ mają na stan organizmów i ich zdolności
adaptacyjne) oraz pasożyty (gdy wyspecjalizują się one w żerowaniu na określonym żywi-
cielu, osobniki nie są w stanie pozbyć się ich aż do wygaśnięcia linii rodowej). Rozdziel-
nopłciowość i rekombinacja dwóch odrębnych kodów DNA rozwiązuje te problemy
(pasożyty przystosowują się wolniej, a pule genowe stopniowo oczyszczają się z mutacji
o negatywnych skutkach).

Jednak ten rozdział płci zaowocował także nowymi zadaniami – nastąpiła asyme-
tria w podziale obowiązków: jedna strona specjalizuje się więc bardziej w konkurowaniu
o partnerów, druga: w opiece nad potomstwem. Asymetria ta wynika z istnienia dwóch
odrębnych grup genów, które są przekazywane pokoleniom dwoma odrębnymi drogami
– większość DNA znajduje się w jądrze komórki i to ono ulega rekombinacji. Ale niewiel-
ka część kodu ma swoje miejsce w mitochondriach, gwarantujących energię komórce.
Mitochondrialne DNA nie może zostać odziedziczone po obojgu rodzicach, ponieważ
mogłoby dojść do konfliktu między tymi komórkowymi „elektrowniami” – które ma do-
starczać energii, a które ma być jedynie zapasowe? Stąd podział na dużą, pełną pokarmu
komórkę jajową, która dostarczy potomkowi matki mitochondrium, oraz mały, ruchliwy
plemnik, pozbawiony zasobów energetycznych8.

Te niewielkie z początku różnice pogłębia ewolucja – partnerki muszą rozsądnie
gospodarować swą wysoką inwestycją rodzicielską (stąd staranie o dobry jakościowo wy-
bór partnera z najlepszymi genami), natomiast sukces reprodukcyjny partnera zależy od
jego genów – stąd staranie o większą ilość partnerek. Samce demonstrują swą jakość za
pomocą kosztownych, skomplikowanych ozdób, walczą o zasoby i nie oddają ich. I na tym
właśnie polega owa osławiona „walka płci” – on chce kopulować więcej niż ona, ona jest
bardziej wybredna niż on, a ponadto chce na nim wymusić większą inwestycję w rodziciel-
stwo, niż wynika to z jego chęci.

Stąd pawie ogony i inne formy męskiej reklamy; stąd też u samic niektórych owa-
dów wykształciła się zawiła plątanina komór i korytarzy, istny labirynt, w którym samica
przechowuje nasienie, by móc je potem wykorzystać. Z kolei u osobników męskich w
drodze ewolucji powstała skomplikowana mieszanina trucizn oraz arsenał haczyków i

   7 Helena Cronin: Nowe spojrzenie na walkę płci, [w:] Richard Dawkins. Ewolucja myślenia, dz. cyt., s. 30 – 31.
   8 Doskonale widać, jak jednak „arbitralny” jest ten podział na płci, na podstawie niektórych roślin, u których to męskie
komórki rozrodcze magazynują zasoby.
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rogów, pozwalający się pozbyć nasienia rywali oraz asortyment klejów i zatyczek, unie-
możliwiający późniejszym partnerom pozbycie się z kolei ich puli genowej.

Inną niespodziewaną formą „odwiecznej wojny między kobietą a mężczyzną”, opi-
sywaną przez Helenę Cronin, jest przypadek małp titi, które z pozoru wyglądają jak para
najczulszych małżonków: wspólnie opiekują się potomstwem (choć główny ciężar opieki
bierze na siebie ojciec, prawdziwie nowoczesny), śpią przytulone, za dnia zawsze blisko
siebie. Lecz to, co na pierwszy rzut oka wydaje się świadectwem szczęśliwego współżycia
– splecione ogony i ciągłe przytulanie się do siebie – jest tak naprawdę pilnowaniem swo-
ich partnerów. (Nie ukrywajmy – rzuca to również pewne światło także na okazywanie
czułości wśród ludzi). On zabezpiecza się przed inwestowaniem swoich niemałych zaso-
bów w potomstwo innego samca, ona – przed utratą jego inwestycji rodzicielskiej, ponie-
waż on mógłby wyciągnąć znaczne korzyści z zapłodnienia kilku samic.

Podobnie geny. Za sprawą tzw. imprintingu genomowego „wiedzą”, od którego
z rodziców pochodzą, co pozwala im konkurować w organizmie matki (geny przekazane
przez matkę chcą, żeby zapewniła ona składniki odżywcze nie tylko im, ale też ich kopiom
w ciałach jej przyszłych dzieci, natomiast geny ojcowskie, nie mogące mieć pewności, że
ich kopie zostaną przekazane przyszłemu potomstwu tej samej matki, agresywnie walczą
o zasoby, chcą ich otrzymać jak najwięcej). Stało się to widoczne w eksperymencie, w
którym skrzyżowano samicę myszy z gatunku preferującego monogamię (80% prawdo-
podobieństwa, że ten sam ojciec spłodzi następny miot) z samcem myszy, który nie mógł
mieć świadomości takiego komfortu (w tym gatunku każdy miot miał wielu ojców). Efekt:
młode znacznie większe niż zazwyczaj, ponieważ geny pochodzące od samca zagarniają
dla siebie większą część zasobów matki, a geny otrzymane od matki nie są przyzwyczajone
do stawiania oporu. Zarodek okazuje się więc regularnym polem bitwy9 między genami,
które bawią się tu w zajadłe „przeciąganie liny” między sobą. Natomiast takie zachowa-
nia jak pożeranie przez modliszkę czy czarną wdowę kopulującego z nią partnera, czy
kastrowanie samców przez samice roślin, nie są jednak walką płci. Zdaniem Cronin, w
przypadku modliszki jest to konflikt drapieżnik–ofiara, a samiec czarnej wdowy karmi
sobą matkę swych dzieci, zamiast później zdobywać dla niej i potomstwa pożywienie (jak
większość gatunków). Natomiast za kastrację u roślin odpowiedzialne są mitochondria,
które nie chcą przechodzić do ciał męskich, gdyż nie będą wówczas dziedziczone.

D E T E R M I N I Z M  C Z Y  N I E T Z S C H E A N I Z M ?
W Rzece genów Richard Dawkins stwierdził, że, obserwując uważnie świat, zauwa-

żył, iż „nie ma w nim żadnego planu, celu, dobra, tylko ślepa, bezwzględna obojętność”.
Marek Kohn w artykule Wznieść się ponad darwinizm dopowiada, że według Dawkinsa
tylko istoty inteligentne są w stanie czynić dobro i zło. Dobro i zło byłoby więc czymś
„nienaturalnym”, wypracowanym przez nasz gatunek, zdecydowanie wtórnym wobec ewo-
lucji, która jest siłą nie dającą się ująć w kryteriach etycznych, immoralną, znajdującą się
po prostu poza dobrem i złem.

Nietrudno rozpoznać język, jakim się tu operuje. Jest to typ metaforyki, która
najmocniej wybrzmiała u Fryderyka Nietzschego – często błędnie i powierzchownie
interpretowanego, ale skutecznie narzucającego nam sposób postrzegania świata. My
z niego wszyscy, moglibyśmy powtórzyć za Krasińskim, uznając, że Nietzsche pozostaje
tym filozofem, który najmocniej zaznaczył się u progu (po)nowoczesności. To przecież
on mówił, że to człowiek jest źródłem wartości, a nie tkwią one immanentnie w świecie,
   9 Tamże, s. 37.
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czekając cierpliwie na odkrycie, ani też tym bardziej nie mają oparcia w transcendencji,
jakimś boskim planie. Dokonywanie wyborów moralnych, przypisywanie wartości jest
ludzkie, arcyludzkie i na człowieka, a nie na biologię, spada tu jedynie odpowiedzial-
ność. Jak pisze Kohn, mimo że patrząc na świat Dawkins dostrzega nieskończoną obo-
jętność, to jednak obserwując społeczeństwo, widzi delikatną, cienką jak pajęczyna siat-
kę zaufania i współpracy10.

Ostatnie zdanie 11. rozdziału Samolubnego genu, w którym Dawkins wykłada swoją
koncepcję memów brzmi: Zostaliśmy zbudowani jako maszyny genowe i wychowani jako
maszyny memowe, ale dana jest nam siła przeciwstawiania się naszym kreatorom. My, jako
jedyni na Ziemi, możemy zbuntować się przeciwko tyranii samolubnych replikatorów11. Nie
chodzi jednak absolutnie o to, żeby abstrahować od naszych genetycznych uwarunkowań,
od naszej biologii; ewolucjonista daleki jest od takiego myślenia. Dawkinsowi chodzi o
to, że naszymi wyborami etycznymi, zachwytem nad bogactwem świata, przekraczaniem
naszego (nie genów!) egoizmu, aktami wspaniałomyślności wobec innych, uczciwością,
rzetelnością i wrażliwością na cierpienie zarówno ludzkich jak i zwierzęcych bliźnich
możemy wznieść się ponad czysty darwinizm, przy całym dostrzeżeniu jego piękna i moż-
liwej bezsensowności. Mimo że gościmy tu tylko chwilę, a biologia determinuje być może
większą część naszych zachowań niż przypuszczamy, to od nas zależy, czy i jaki nadamy
sens naszej egzystencji. Może tylko cieszyć, że przy ogromnej wadze naukowej i wpływie,
jaki wywiera on stale na olbrzymie rzesze odbiorców, takie głęboko humanistyczne wątki
także są u Dawkinsa obecne. Nie bez racji podkreślają je głosy zgromadzone w Ewolucji
myślenia, eksponując to, co w pierwszej fazie czytelniczej i naukowej dyskusji nad Daw-
kinsem wyraźnie umykało zwłaszcza jego oponentom – wielką wiarę autora Boga urojo-
nego w człowieka.

Richard Dawkins. Ewolucja myślenia. Red. Alan Grafen i Mark Ridley, tłum. Michał
Lipa, Gliwice 2008, s. 312, ISBN 978-83-246-1356-4, cena 33 zł.

   10 R. Dawkins: Samolubny gen, op.cit., s.252
   11 Tamże, s. 278
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chologii Informatyki i Komunikacji.
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     Magdalena Mrowiec – absolwentka katowickiej polonistyki i doktorantka w In-
stytucie Nauk o Literaturze im. Ireneusza Opackiego UŚ w Katowicach, studentka V
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stwa Scenicznego.

    Antonina Szybowska – doktor, pracownik Zakładu Teorii i Historii Kultury In-
stytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. W centrum jej zainteresowań znajdują się



zachowania niewerbalne człowieka (tematem doktoratu był  Język gestów i postaw w Koście-
le rzymsko-katolickim po II Soborze Watykańskim), antropologia religii (jest absolwentką
Instytutu Liturgicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie), a także europej-
ska kultura muzyczna (ukończyła także muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim).

     Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska – kulturoznawca,  st. wykładowca w In-
stytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz w Katedrze Kultu-
roznawstwa WSZOP. Autorka książek: Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w pol-
skiej pieśni ludowej XVIII – XX wieku, Wrocław 1991; Moc narrativum. Idee biologii we
współczesnym dyskursie humanistycznym, Katowice 2008; Infosfera. Memetyczne koncep-
cje kultury i komunikacji. Antologia (w druku) oraz licznych artykułów naukowych i haseł
słownikowych. Inicjatorka i redaktor naczelny serii Zeszytów Naukowych Pracowników i
Studentów Uniwersytetu Śląskiego  TEKSTY z ULICY. Zeszyty Memetyczne oraz cza-
sopisma internetowego www.memetyka.pl
      Skupiona na ontologii idei i metodologii badań nad szerzeniem się wyobrażeń zbioro-
wych (mity, folklor,  mody kulturalne, rytuały) oraz na  teorii komunikacji kulturowej w
kontekście teorii systemów i neoewolucjonizmu (memetyka).
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