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SOCJOBIOLOGICZNE UJÊCIE OSOBLIWOCI
ANTROPOLOGICZNYCH
WSTÊP
Zagadnienie istoty i natury cz³owieka do dzi pozostaje pierwszorzêdnym
wyzwaniem naukowym i coraz czêciej sk³ania do interdyscyplinarnej wspó³pracy badawczej. To wyzwanie podejmuje równie¿ socjobiologia, która poszukuje
biologicznych podstaw spo³ecznego zachowania siê istot ¿ywych, w³¹cznie z cz³owiekiem. Jej podejcie jest o tyle szczególne, ¿e próbuje ³¹czyæ biologiczn¹ domenê, przede wszystkim teoriê ewolucji uwarunkowanej doborem naturalnym,
z w³aciwymi tylko cz³owiekowi, a wiêc stanowi¹cymi o jego wznios³ej wyj¹tkowoci, zjawiskami kultury, umys³u i wolnej woli. Na szczególn¹ uwagê w zakresie tytu³owej problematyki zas³uguj¹ prace badawcze i literackie Edwarda Osborna Wilsona, wybitnego entomologa amerykañskiego i nieomal powszechnie uznawanego za ojca socjobiologii.
1. IDENTYFIKACJA OSOBLIWOCI ANTROPOLOGICZNYCH
Droga do socjobiologicznej identyfikacji i analizy zagadnienia osobliwoci
antropologicznych wiedzie od teorii Karola Darwina o zmiennoci gatunków na
drodze ewolucji uwarunkowanej doborem naturalnym. Zdaniem znawców przedmiotu, przyczynê zró¿nicowania gatunkowego Darwin upatrywa³ w procesie przystosowywania siê organizmów do warunków ¿ycia. Filarami jego teorii s¹: walka
o byt, rozumiana jako wspó³zale¿noæ miêdzy organizmami oparta na konkurencji, która stanowi czynnik eliminuj¹cy najs³abszych i umo¿liwiaj¹cy prze¿ycie,
i wydanie potomstwa osobnikom najlepiej przystosowanym; dobór naturalny, który
utrwala wszelkie korzystne adaptacje w populacji; oraz dobór p³ciowy pozwalaj¹cy
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lepiej genetycznie przystosowanym osobnikom na znalezienie partnera do rozrodu i pokonanie konkurentów tej samej p³ci i gatunku1.
Swoj¹ teoriê Darwin zastosowa³ mia³o do cz³owieka. Przekonalimy siê 
pisa³ Darwin po przedstawieniu swych wywodów  ¿e cz³owiek zarówno ze strony duchowej jak i cielesnej ulega zmianom oraz, ¿e zmiany te wystêpuj¹ pod
bezporednim lub porednim dzia³aniem tych samych przyczyn tych samych praw
ogólnych, które maj¹ zastosowanie u zwierz¹t ni¿szego typu2. Oznacza to, ¿e
teraniejsza postaæ popêdów i w³adz umys³owych, emocjonalnych i moralnych
cz³owieka, z których wynikaj¹ konkretne sposoby zachowania siê, jest wynikiem
doboru naturalnego, u¿ywania korzystnych przystosowañ, a wiêc ewolucji. Nic
zatem dziwnego, ¿e cz³owiek ma ogromn¹ przewagê nad wiatem zwierz¹t, skoro
raz powsta³e zmiany by³y korzystne, tote¿ wspierane przez dobór naturalny, i wynios³y cz³owieka w filogenezie ponad inne stworzenia. Co wiêcej, wszystko to, co
ludzie zwykli uwa¿aæ za swoj¹ wy³¹cznoæ, nie jest zarezerwowane tylko dla
nich. Darwin pisze, podaj¹c konkretne przyk³ady, ¿e zwierzêta zdradzaj¹ w³adzê
abstrahowania i tworzenia ogólnych pojêæ, wiadomoæ i indywidualnoæ, a jeli
w pe³nym tych s³ów znaczeniu owe w³adze w³aciwe s¹ tylko cz³owiekowi, to
jest to wynikiem wy¿szego rozwoju wszystkich w³adz intelektualnych, który to
stopieñ rozwoju przypisuje Darwin w przewa¿aj¹cej mierze d³ugotrwa³emu u¿ywaniu wysoce udoskonalonej mowy3.
Swoje intuicje poznawcze Darwin odniós³ tak¿e do moralnego wymiaru zachowania siê i twierdzi³, ¿e sk³onnoci spo³eczne stanowi¹ce podstawê wszelkiej moralnoci, istniej¹ ju¿ i u zwierz¹t ni¿szych, u cz³owieka za, sk³onnoci te
poparte dzia³aniem innych w³adz umys³owych i refleksyjnym wp³ywem przyzwyczajenia, doprowadzi³y do zasady: «czyñ drugiemu tak jak chcesz aby tobie
czyniono»  zasady bêd¹cej kardynalnym prawem naszej moralnoci4. O istnieniu wolnej woli spekuluje za, sugeruj¹c, ¿e Homo sapiens móg³ j¹ odziedziczyæ
jako kolejne nastêpstwo swej towarzyskiej natury. Mia³aby ona umo¿liwiaæ wybór poczynañ korzystnych dla dobra ogó³u, co zreszt¹ do dzi jest uwa¿ane za
cnotê, a cz³owiek o silnej woli za osobê godn¹ poszanowania5. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e zgodnie z tym ujêciem ró¿nice miêdzy w³adzami poznawczymi cz³owieka i zwierz¹t wyra¿aj¹ siê wed³ug miar ilociowych, nie za jakociowych6.
Do tej tradycji badawczej wprost odwo³uje siê Edward O. Wilson. On te¿
definiuje socjobiologiê, jako systematyczne badanie biologicznych podstaw
1 Por. M. Biedrzycki, Genetyka kultury, Warszawa 1998, s. 4346; por. tak¿e E.O. Wilson,
Socjobiologia. Wydanie popularnonaukowe, t³um. z ang. M. Siemiñski, Poznañ 2000, s. 348.
2 K. Darwin, O pochodzeniu cz³owieka, t³um. z ang. M. Ilecki, Warszawa 1930, s. 5152.
3 Por. tam¿e, s. 99102, 162, 165.
4 Tam¿e, s. 162163.
5 Por. tam¿e, s. 135, 149150.
6 Por. tam¿e, s. 77, 162.
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wszelkich form spo³ecznego zachowania siê (w³¹cznie z seksualnym zachowaniem siê i zachowaniem siê rodziców wzglêdem swoich dzieci) organizmów ¿ywych, w³¹cznie z cz³owiekiem7. W ramach tej definicji, sposób spojrzenia na
populacjê ludzk¹ jest typowo przyrodniczy i oparty na teorii ewolucji, metodyka
wyra¿a materializm naukowy, a celem jest przyrodoznawcza teoria spo³eczeñstwa ludzkiego8. Radykalnym elementem tak ujêtego celu jest postulat syntezy
nauk humanistycznych i spo³ecznych z naukami przyrodniczymi, polegaj¹cy na
w³¹czeniu tych pierwszych do nauk przyrodniczych  jako ostatnich ga³êzi biologii oczekuj¹cych na w³¹czenie do nowej syntezy. Obiektem zainteresowañ ma
byæ struktura natury ludzkiej. W rezultacie Wilson propaguje jednoæ, czyli konsiliencjê wiedzy opart¹ na zasadach racjonalnego materializmu naukowego9.
Uprawiana przez Wilsona socjobiologia cz³owieka wychodzi od trzech g³ównych za³o¿eñ. Po pierwsze, Homo sapiens musi byæ rozpatrywany wy³¹cznie jako
jeden z gatunków zamieszkuj¹cych Ziemiê, w badaniach nad którym nale¿y wyjæ
poza wszelki antropocentryzm i rozpatrywaæ go z szerszej perspektywy, niejako
przez odwrócony teleskop po to, by umieciæ rodzaj ludzki w przys³uguj¹cym mu
miejscu wród innych gatunków spo³ecznych10.
Po drugie, behawioralna sfera gatunków biologicznych musi byæ traktowana
analogicznie do sfery morfologicznej; obie powsta³y bowiem na drodze ewolucji
uwarunkowanej doborem naturalnym. Tak te¿ powsta³y ludzkie zachowania spo³eczne. To za oznacza, ¿e objête nimi sposoby zachowania siê musz¹ byæ zapisane w puli genowej gatunku i dziedziczone. Musz¹ ponadto posiadaæ wartoæ adaptacyjn¹ wobec zmieniaj¹cych siê w czasie warunków rodowiska, przez co mo¿liwe by³o ich wyselekcjonowanie przez dobór naturalny. Zgodnie z tym ujêciem
ludzkie spo³ecznoci s¹ postrzegane jako populacje funkcjonuj¹ce wed³ug praw
zorganizowanych systemów, nadrzêdnych wobec p³aszczyzny izolowanych osobników, które mo¿na badaæ za pomoc¹ metod w³aciwych naukom przyrodniczym.
Konkretnie socjobiologia stosuje metody w³aciwe biologii populacyjnej i porównuje zachowanie ludzkie ze zwierzêcym11.
Po trzecie, w cis³ej korelacji z tym, co wy¿ej powiedziano, jednostk¹ doboru
naturalnego jest jednostkowy gen, a nie pojedynczy osobnik, populacja czy gatunek. Je¿eli okrelone geny predysponuj¹ osobniki do wykazywania pewnych,
korzystnych cech morfologicznych czy behawioralnych, dobór naturalny bêdzie
7 Ch.J. Lumsden, E.O. Wilson, Promethean Fire. Reflections on the Origin of Mind, Harvard
University Press, Cambridge, Massachusetts/London, England 1983, s. 23.
8 Por. Z. £epko, Spór o socjobiologiê klasyczn¹, Studia Ecologiae et Bioethicae 1(2003), s. 226.
9 Por. E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, t³um. z ang. B. Szacka, Warszawa 1988, s. 24, 3538.
10 Por. tam¿e, s. 4345.
11 Por. tam¿e, s. 44, 6163; B. Szacka, S³owo wstêpne, w: E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, dz.
cyt., s. 7; por. tak¿e Z. £epko, Nowa antropologia E.O. Wilsona, Seminare. Poszukiwania naukowopastoralne 10(1994), s. 250.

84

SASIM AGNIESZKA

je wspiera³, umo¿liwiaj¹c im sukces reprodukcyjny, a w konsekwencji wiêksz¹
ni¿ u konkurentów liczbê przekazanych korzystnych genów, których liczba
w populacji bêdzie coraz wiêksza, a¿ dana cecha stanie siê charakterystyczna dla
gatunku12.
Rozpatrywanie i badanie cz³owieka jako gatunku zwierzêcego wzbudzi³o
wielk¹ sensacjê. Idea panowania genów, obok próby biologa dobrania siê do
nauk spo³ecznych i zbiologizowania ich, zapocz¹tkowa³y ca³y proces gwa³towanego sporu o socjobiologiê. Przebiega³ on w dwóch etapach. Etap polityczny sporu odci¹ga³ uwagê od istoty prac Wilsona. Istotê tê wyró¿nia³ za etap sporu merytoryczny. Na tym etapie g³osy naukowców by³y ró¿norakie, jednak najbardziej
p³odna by³a krytyka wskazuj¹ca na niespójnoæ w idei socjobiologii, mianowicie
na odmienn¹ metodykê nauk spo³ecznych i przyrodniczych i ró¿ne cele, przez co
nauki te nie mog¹ zostaæ po³¹czone w spójn¹ ca³oæ. Przyczyn¹ tego nie jest jaki
roz³am w rzeczywistoci, lecz odbiegaj¹ce od siebie zakresy ich zainteresowañ,
które same w sobie s¹ niezast¹pione. Socjobiologia sprawdza siê przy badaniu
zwierz¹t, ale nie ma wielkiego znaczenia przy rozpatrywaniu cz³owieka. Co prawda, g³ówne i powszechne tendencje ludzkiego spo³ecznego zachowania siê (stosunek do bliskich krewnych czêciowo wynika z doboru krewniaczego, zachowania terytorialne grup zbierackomyliwskich s¹ potwierdzane przez ekologiê, a biologicznych dowodów na unikanie kazirodztwa dostarcza genetyka populacyjna)
mog¹ byæ przewidziane przez nauki przyrodnicze, jednak zachowania unikalnie
ludzkie i najbardziej interesuj¹ce s¹ wytworem wiadomego umys³u, znajduj¹cego siê poza biologicznym wgl¹dem. Cz³owiek, bowiem, nie jest automatem sterowanym przez geny, poniewa¿ ma rozum i woln¹ wolê. Mo¿e przewidywaæ i reflektowaæ konsekwencje swoich czynów. Ten wysoki poziom ludzkiej aktywnoci umys³owej spowodowa³ powstanie kultury, a ta  stworzona przez umys³ 
jest jego zasadniczym rodowiskiem. Kultura niejako ¿yje w³asnym ¿yciem i jest
bogato zró¿nicowana wród spo³eczeñstw. Wszystko to wymyka siê zwyk³ym
i redukcjonistycznym biologicznym analizom13.
Krytyka merytoryczna ods³oni³a g³ówne wady w programie socjobiologii.
Wilson uzna³ j¹ za zasadn¹ i w znacznej mierze za w³aciw¹14. W rezultacie,
socjobiologia cz³owieka wskaza³a na takie cechy cz³owieka, które zosta³y uznane
za osobliwoci antropologiczne: umys³, woln¹ wolê, wiadomoæ i jañ, kulturê.
Taki obrót spraw sk³oni³ Wilsona do poszerzenia swojej wiedzy w zakresie
zachowania siê cz³owieka oraz g³êbszego wnikniêcia w strukturê nauk spo³ecznych. Doprowadzi³o to do powstania ksi¹¿ek: O naturze ludzkiej, a nastêpnie 
we wspó³pracy z Charlesem Lumsdenem  Geny, umys³ i kultura oraz Ogieñ Pro12 Por. B. Szacka, art. cyt., s. 78; por. tak¿e E.O. Wilson, O
13

Por. Ch.J. Lumsden, E.O. Wilson, dz. cyt., s. 4445.
14 Por. tam¿e.

naturze ludzkiej, dz. cyt., s. 6263.
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meteusza. Pierwszym krokiem by³o poprawne okrelenie w³aciwego zagadnienia. Autorzy wskazali na naturê relacji pomiêdzy genetyczn¹ a kulturow¹ ewolucj¹, co sta³o siê nowym przedmiotem socjobiologii. Te dwa procesy s¹ w jaki
sposób po³¹czone przez umys³. W swoich d¹¿eniach obaj uczeni chcieli precyzyjnie okreliæ drogê prowadz¹c¹ od genów do powstania umys³u, a nastêpnie, do
powstania kultury. Wilson i Lumsden pisz¹, ¿e nigdy wczeniej, ¿adnemu uczonemu po fachu nie uda³o siê rozwi¹zaæ ani nawet postawiæ ¿adnej teorii na temat
kluczowego problemu, czyli roli umys³u w ewolucji15.
2. ANALIZA OSOBLIWOCI ANTROPOLOGICZNYCH
Umys³ definiowany jako w³adza (zdolnoæ) poznawcza mózgu cz³owieka,
który w pewnym sensie stanowi odpowiednik niematerialnej duszy16, podpiera
siê na fizjologicznym rusztowaniu mózgu  biologii funkcjonowania uk³adu nerwowego, a w konsekwencji redukcyjnej analizy do moleku³, na prawach chemii
interreakcji chemicznych substancji, czy  przy jeszcze dalszej analizie  na prawach fizyki, jakim podlegaj¹ atomy. Fizjologia uk³adu nerwowego jest bezporednio zale¿na od materia³u genetycznego; tylko z ludzkim zestawem genów
mo¿liwe jest powstanie ludzkiego mózgu. Krótko mówi¹c, umys³ w ww. rozumieniu jest podleg³y prawom przyrody17.
Nasuwa siê czêsto zadawane i czasem kontrowersyjne pytanie: jaki wp³yw
maj¹ geny na rozwój umys³owy cz³owieka, a w rezultacie na jego zachowanie?
By przybli¿yæ socjobiologiczne stanowisko, Wilson pos³uguje siê analogicznym
przejciem od prostego organizmu zwierzêcego do cz³owieka zastosowanym na
podstawie jednoci praw przyrody. Otó¿ komar jest automatem, którego rozwój
biegnie wzd³u¿ jednego kana³u, tj. od okrelonego zestawu genów do odpowiadaj¹cego mu wzoru zachowania w konkretnej sytuacji w rodowisku. W czasie swojego krótkiego ¿ycia kieruje siê instynktem, aby pomylnie je przebyæ, tote¿ jego
zachowania s¹ cile okrelone, np. z³o¿enie jaj, wysysanie krwi. Natomiast u cz³owieka geny nie decyduj¹ o konkretnej, pojedynczej cesze, ale o mo¿liwoci wykszta³cenia pewnego zestawu cech. Niektóre sporód mo¿liwych zestawów cech
w rozwoju umys³owym s¹ ograniczone i przek³adaj¹ siê na konkretne zachowania, które, je¿eli w ogóle mog¹ byæ zmienione, to tylko przy pomocy intensywnego treningu. Inne zestawy s¹ obszerne, a wtedy wystêpuje du¿a ró¿norodnoæ
15

Por. tam¿e, s. 4649.
Por. N. Wolañski, Ekologia cz³owieka. Podstawy ochrony rodowiska i zdrowia cz³owieka,
t. 1: Wra¿liwoæ na czynniki rodowiska i biologiczna zmiany przystosowawcze, Warszawa 2006,
s. 480.
17 Por. T. Bielicki, Natura ludzka: jaka jest  i czy jest?, Problemy. Miesiêcznik popularnonaukowy 518(1989)9, s. 6.
16
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w mo¿liwociach zachowania siê, na które ³atwo wp³yn¹æ18. Innymi s³owy, nawet w wypadku stosunkowo prostych rodzajów zachowania siê dziedziczymy mo¿liwoæ nabycia pewnych cech oraz sk³onnoæ do uczenia siê raczej tych, ni¿ innych, sporód wszystkich dostêpnych zachowañ19.
Powy¿sze stwierdzenie odnosi siê to zarówno do pojedynczego cz³owieka,
jak i do ca³ego gatunku. Zatem, ustosunkowuj¹c siê do zadanego wy¿ej pytania,
wnioskuje siê, ¿e istniej¹ pewne genetyczne ograniczenia zachowania siê, spowodowane stopniem mo¿liwoci jego nabycia. Widaæ wyranie, ¿e ludzie dziedzicz¹
mo¿liwoæ nauczenia siê mowy. Ju¿ we wczesnym dzieciñstwie dzieci przejawiaj¹ popêd ku mówieniu  gaworz¹, potem przechodz¹ kolejno przez konkretne
etapy, a¿ opanowuj¹ jêzyk. Dzieje siê to zbyt szybko, by by³o tylko wynikiem
uczenia siê niepodpartego materia³em dziedzicznym20. Trzeba pamiêtaæ, ¿e s¹
bardzo mocne powi¹zania pomiêdzy wzajemnym wp³ywem genów, rodowiska
i zachowania siê.
Wobec powy¿szego, Wilson mówi o wystêpowaniu przygotowanego uczenia
siê u ludzi; pewne zachowania siê s¹ przygotowane do nauczenia siê przez geny
 jedne jako konieczne, inne jako preferowane. Szczególnie mocny wp³yw dziedzicznoci bêdzie dotyczy³ zachowañ koniecznych do radzenia sobie ze stosunkowo niezmiennymi problemami rodowiska z punktu widzenia walki o przetrwanie. Bêd¹ one kszta³towa³y siê w w¹skich kana³ach; takimi cechami s¹ np.
podstawowe uzdolnienia umys³owe, sprawnoæ motoryczna, zdolnoci percepcyjne. Poza tym, geny opieczêtuj¹ pewne wybory mocnym na³adowaniem emocjonalnym (przyjemne i przykre uczucia), by za ka¿dym razem osobnik móg³
wybieraæ szybko i bezb³êdnie. Przyk³adem s¹ fobie; przedmioty lêku (wysokoæ,
wê¿e, p³yn¹ca woda) by³y tymi czynnikami, które w rodowisku przodków cz³owieka stanowi³y potencjalne niebezpieczeñstwo. Przyk³adem przygotowanego
uczenia siê jest równie¿ niechêæ do ³¹czenia siê w zwi¹zki seksualne z najbli¿szymi cz³onkami rodziny21.
Spostrze¿enie zjawisk przygotowanego uczenia siê prowadzi Wilsona do
wysuniêcia hipotezy o istnieniu wrodzonych struktur w umyle cz³owieka, które
wp³ywaj¹ na rozwój i s¹ warunkiem istnienia tak z³o¿onego wiata spo³ecznego,
jaki obserwujemy, a który nie jest wynikiem tylko przypadkowych procesów uczenia siê. Sam rozwój umys³owy jest dziedzicznie uwarunkowanym rozwojem poznania, procesem interakcji miêdzy wrodzonym programem genetycznym a rodowiskiem22.
18

Por. E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, dz. cyt., s. 8688.
Tam¿e, s. 92.
20 Por. tam¿e, s. 96.
21 Por. tam¿e, s. 101102.
22 Por. tam¿e, s. 96, 100101; por. tak¿e Ch.J. Lumsden, E.O. Wilson, dz. cyt., s. 63.
19
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Umys³ tworz¹: pamiêæ o dawniej dokonanych wyborach, prze¿ywanie na nowo
emocji bêd¹cych ich przyczyn¹, zastanawianie siê nad przysz³ymi wyborami23;
jest to miejsce prze¿ywania wiadomych i podwiadomych dowiadczeñ. W swojej najg³êbszej warstwie stanowi zakodowan¹ reprezentacjê wra¿eñ zmys³owych
oraz zasoby pamiêci i wyobra¿eñ wra¿eñ zmys³owych24. Wszelka informacja
jest najpewniej porz¹dkowana wed³ug schematów, którymi przebiegaj¹ sygna³y,
pojmowane na poziomie komórkowym. Schematy s¹ liczne, cile zró¿nicowane
i powi¹zane ze sob¹; s¹ to schematy aktywnoci neuronowej w obrêbie oraz pomiêdzy poszczególnymi orodkami w mózgu.
Schematy s¹ fizjologiczn¹ podstaw¹ scenariuszy. Otó¿, scenariusze tworz¹
wirtualny wiat  wiadomoæ. Scenariusze s¹ otwarte na zewnêtrzn¹ rzeczywistoæ, jednak¿e oprócz wra¿eñ dotycz¹cych zewnêtrznej rzeczywistoci na scenariusze sk³adaj¹ siê równie¿ inne wra¿enia, przywo³ane z banków pamiêci w korze
mózgowej. Tote¿ wirtualna rzeczywistoæ mo¿e cile odpowiadaæ zewnêtrznej
rzeczywistoci b¹d zupe³nie od niej odbiegaæ. Scenariusze odtwarzaj¹ przesz³oæ
i wybiegaj¹ w przysz³oæ przez tworzenie alternatywnych opcji przysz³ych wyborów myli i dzia³añ organizmu25. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e bohaterem scenariuszy jest w³asne ja, a raczej idzie tu o najlepsze rozwi¹zania na korzyæ w³asnego ja. Jednak¿e nie mo¿na mówiæ o ego, które zbiera³oby wszystkie informacje
i wszystkim kierowa³o; nie istnieje ¿aden pojedynczy strumieñ wiadomoci, ale
istniej¹ liczne strumienie aktywnoci, a niektóre z nich na moment w³¹czaj¹ siê
w obrêb wiadomej myli. wiadomoæ to nic innego jak po³¹czenie ogromnej
iloci takich powi¹zanych ze sob¹ aktywnych obwodów. Umys³ to samoorganizuj¹ca siê republika scenariuszy, które powstaj¹, rosn¹, ewoluuj¹, znikaj¹, a czasem
utrzymuj¹ siê nieco d³u¿ej, przyczyniaj¹c siê do powstania dodatkowej myli albo
aktywnoci cielesnej26.
Z powodu istnienia schematów w mózgu, umys³ nie jest tabula rasa  czyst¹
tablic¹, która ma byæ zapisana przez dowiadczenie. Jest raczej autonomicznym,
podejmuj¹cym decyzje uk³adem, który najpierw bierze pod uwagê pewne rodzaje wyborów, pomijaj¹c pozosta³e, a nastêpnie wskutek wrodzonych sk³onnoci
przychyla siê do pewnych opcji, odrzucaj¹c inne i sk³ania cia³o do dzia³ania zgodnie z elastycznym harmonogramem, który automatycznie zmienia siê stopniowo
od niemowlêctwa do staroci27. Zatem istniej¹ce schematy maj¹ wp³yw na wybór podejmowanych dzia³añ, a nabyte wskutek nich dowiadczenia na powrót
oddzia³uj¹ i formuj¹ umys³.
23

Por. E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, dz. cyt., s. 101.
E.O. Wilson, Konsiliencja. Jednoæ wiedzy, t³um. z ang. J. Mikos, Poznañ 1998, s. 165.
25 Por. tam¿e, s. 166.
26 Tam¿e, s. 166167.
27 Ten¿e, O naturze ludzkiej, dz. cyt., s. 101.
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Nale¿y wobec powy¿szych rozwa¿añ rozpatrzeæ w tym miejscu kolejn¹ osobliwoæ cz³owieka  woln¹ wolê. Za Wilsonem, wolnoæ bêdzie rozumiana nie
jako mo¿liwoæ podejmowania wolnych dzia³añ (równie¿ w formu³owaniu myli), niezale¿nie od woli innych, ale jako wolnoæ od ograniczeñ narzucanych
przez fizykochemiczne stany naszego cia³a i umys³u. Opieraj¹c siê o opisywan¹
ju¿ neurobiologiczn¹ koncepcjê umys³u, wolna wola ( ) stanowi rezultat rywalizacji miêdzy scenariuszami tworz¹cymi wiadomy umys³28. Rywalizacjê miêdzy scenariuszami zwyciê¿aj¹ te, które najlepiej wyzwalaj¹ energiê organizmu,
u³atwiaj¹ koncentracjê umys³u czy popychaj¹ ku konkretnym rozwi¹zaniom. Dzia³anie rywalizuj¹cych scenariuszy oparte jest na pobudzaniu obwodów emocjonalnych podczas swobodnego snucia marzeñ, zatem zwyciêskie scenariusze pobudzaj¹ te obwody najsilniej i najpe³niej29.
Mo¿na by powiedzieæ, ¿e decyzjê o zwyciêskim scenariuszu podejmuje w³asne ja. Jak wy¿ej wspomniano, ja jest bohaterem scenariuszy; jak okrela je
Wilson, jest ono aktorem w ci¹gle zmieniaj¹cym siê dramacie. Jednak¿e ja nie
ma pe³nej w³adzy nad swoimi poczynaniami, nie decyduje, kieruj¹c siê jedynie
wiadomym, czysto racjonalnym wyborem, gdy¿ znaczna czêæ scenariusza reakcji (zachowania siê) powstaje poza wiadomym wyborem30. Obliczenia potrzebne do podjêcia decyzji w znacznej mierze s¹ dokonywane poza wiadomoci¹ 
to sznurki poruszaj¹ce kukie³k¹ ego, czyli niewiadome procesy biochemiczne
determinuj¹ce dzia³anie obwodów neuronowych. One utrwalaj¹ wybrane (niektóre) treci pamiêci i usuwaj¹ inne, sprzyjaj¹ niektórym powi¹zaniom i analogiom oraz wzmacniaj¹ ³añcuchy reakcji neurohormonalnych kieruj¹cych nastêpnie przebiegiem reakcji emocjonalnych. Zatem, zanim kurtyna pójdzie w górê
i zacznie siê przedstawienie, na scenie stoi ju¿ czêæ dekoracji; powsta³a tak¿e
znaczna czêæ scenariusza31.
Wszystkie te procesy nastawione s¹ na osi¹gniêcie jak najkorzystniejszego
biologicznie celu egoistycznego ja, dyktowanego przez egoistyczne geny. Ja
wybiera te scenariusze, w których jego rola jako bohatera w dramacie wypadnie
najkorzystniej. Ja nie zdaje sobie sprawy z owych niewiadomych obliczeñ 
procesów biochemicznych popychaj¹cych ku pewnym rozwi¹zaniom; powody,
dla których podejmujemy decyzje, s¹ mgliste. Nawet je¿eli pe³niej rozumiemy
powody, to rzadko siê zdarza, o ile w ogóle  pisze Wilson  ¿e rozumiemy je do
koñca. Zatem, wiadomy umys³ traktuje ten rodzaj w³asnej niewiedzy jako przejaw niejasnego charakteru sytuacji, w której musi dokonaæ wyranych rozstrzy-
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Ten¿e, Konsiliencja, dz. cyt., s. 180.
Por. tam¿e.
30 Por. tam¿e, s. 180181; por. ten¿e, O naturze ludzkiej, dz. cyt., s. 111.
31 Ten¿e, Konsiliencja, dz. cyt., s. 181.
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gniêæ: st¹d pojawia siê wra¿enie wolnoci wyboru32. Wolna wola jest iluzj¹ stworzon¹ przez ukryte przygotowania do aktywnoci umys³u.
Psychologia poznawcza mówi o istnieniu schematów (planów) w mózgu cz³owieka. S¹ one odziedziczon¹ lub wyuczon¹ konfiguracj¹, która stanowi swego
rodzaju wzór po¿¹danego celu w obliczu konkretnej rzeczywistoci. Wejciowy
przekaz komórek nerwowych porównywany jest ze schematami, co ma swoje
konsekwencje w wiadomym odbiorze rzeczywistoci  rezultat wyra¿a siê w tym,
¿e wiadoma czêæ umys³u, nastrojona przez wp³ywaj¹ce na ni¹ plany, postrzega
pewne elementy wyraniej, innych wcale nie dostrzega, a do niektórych szczegó³ów mo¿e dopowiadaæ inne, tak ¿e powstaje pe³ny wzór w umyle, który w rzeczywistoci mo¿e mieæ niepe³n¹ postaæ. Dziêki schematom, postrzegane przedmioty jawi¹ siê nam jako ca³oci i to okrelone, np. drzewo, rêka, trójk¹t33. Poza
tym, to w³anie na bazie schematów istniej¹ scenariusze i odbywaj¹ siê przedstawienia, w których uczestniczy ja.
E. Wilson spekuluje o funkcjonowaniu schematów na podstawie pêtli sprzê¿enia zwrotnego, która kieruje dzia³aniem organizmu. Bodce odbierane przez
komórki nerwowe organów zmys³owych przekazywane s¹ do schematów w mózgu. Te porównuj¹ przekaz z docelowym obrazem i wysy³aj¹ go na powrót do
organów zmys³owych. Seria przekazów ma trwaæ do momentu, kiedy schematy
otrzymaj¹ informacjê o wykonaniu po¿¹danego dzia³ania. Co wiêcej, w umyle
ma znajdowaæ siê replika schematów, jak czytamy w O naturze ludzkiej, zaprogramowanych, aby rywalizowaæ z sob¹ o panowanie nad orodkami decyzji,
z których ka¿dy osobno traci lub zyskuje na sile, zale¿nie od stopnia pilnoci
fizjologicznych potrzeb cia³a, sygnalizowanych wiadomemu mózgowi za porednictwem pnia mózgu i miêdzymózgowia34. Wola natomiast, to rezultat tej
rywalizacji35. Wynika z tego, ¿e wolnoæ woli ostatecznie zale¿na jest od intensywnoci fizjologicznych funkcji organizmu. Ona sama jest pochodn¹ rywalizacji i dzia³a w wyniku wzmacniania, b¹d os³abiania schematów. Zgodnie z tym,
wola nie tyle wybiera, co koduje wyniki rywalizacji schematów. Wszystko to
trzeba odczytywaæ w kontekcie wszechogarniaj¹cych sprzê¿eñ zwrotnych.
E. Wilson i Ch. Lumsden wyró¿nili cztery wielkie etapy historii ¿ycia na
Ziemi, z których ostatnim jest pojawienie siê kultury. Kultura jest w³aciwa tylko
Homo sapiens i stanowi now¹ si³ê w ewolucji tego gatunku, poniewa¿ ma mo¿liwoæ dokonywania zmian w materiale dziedzicznym. Postêp procesu ewolucji
cz³owieka warunkowany jest dwoma zale¿nymi od siebie czynnikami, znajduj¹-
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Tam¿e, s. 181.
Por. ten¿e, O naturze ludzkiej, dz. cyt., s. 109110.
34 Tam¿e, s. 111.
35 Por. tam¿e.
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cymi siê w nieustannej interakcji i okrelany jest mianem genetycznokulturowej
koewolucji. Jest to sekwencja ci¹gu zale¿noci, któr¹ mo¿na podzieliæ na trzy
etapy36.
Pierwszy etap prowadzi od zapisu w materiale genetycznym do ukszta³towania umys³u. Geny wyznaczaj¹ regu³y rozwoju umys³u jednostki  formuj¹ umys³,
czyni¹c go wra¿liwym b¹d nie na okrelone bodce. One okrelaj¹ sposób przetwarzania informacji i warunkuj¹ ³atwoæ ich zatrzymywania w pamiêci i przywo³ywania, a tak¿e maj¹ wp³yw na rodzaj pojawiaj¹cych siê emocji. Regu³y te
nazywa Wilson epigenetycznymi. W konsekwencji preferowane s¹ pewne umys³owe operacje, pamiêæ ³atwiej przechowuje te, a nie inne informacje i konotacje
miêdzy nimi; tu tak¿e ma swoje ród³o wspomniane wy¿ej przygotowane uczenie
siê. Niniejsze prawid³owoci rozwoju umys³owego maj¹ swój wyraz w powszechnie obserwowanych cechach, klasyfikowanych jako wspólne dla ca³ej ludzkoci,
a przez to sk³adaj¹ce siê na naturê ludzk¹. Geny bowiem, okrelaj¹ regu³y epigenetyczne, a te prowadz¹ zachowanie siê ludzi w kierunku charakterystycznych
ludzkich sposobów mylenia37.
Drugim etapem koewolucji jest przejcie od rozwoju umys³owego do wykszta³cenia konkretnego wzorca kulturowego. Socjobiologia uszczegó³awia to
zagadnienie, mówi¹c o procesie, prowadz¹cym od podejmowania decyzji przez
jednostki do uformowania kultury. Sama kultura i ka¿da jej zmiana s¹ wynikiem
najczêciej dokonywanych wyborów pewnych zachowañ w konkretnych sytuacjach przez wielu osobników ludzkich, którzy radz¹ sobie, jak mog¹, z problemami spo³ecznej egzystencji.
Owe wybory, choæ czasem skrajnie ró¿ne, nie s¹ dowolne w tym sensie, ¿e
ich specyfika jest w³aciwa dla gatunku ludzkiego, a w bardziej szczegó³owej
formie  dla konkretnej kultury. Wybory uk³adaj¹ siê w charakteryzuj¹cy dan¹
kulturê wachlarz podstawowych i specyficznych jej cech, zwanych artefaktami.
Pocz¹wszy od specyfiki wytworów materialnych, jak no¿e o okrelonym kszta³cie i funkcji, zalicza siê do nich rodzaje zachowañ spo³ecznokulturowych, np.
bêd¹ce czêci¹ zwyczajów (konkretny przyk³ad: preferencja incestu b¹d wybór
osób niespokrewnionych na partnerów seksualnych), czy wytwory umys³u, nawet oderwane od rzeczywistoci, przyk³adowo mity. Stosowanie okrelonych
wyborów (artefaktów) i wszelka zmiana preferencji jest odzwierciedleniem regu³
epigenetycznych, prowadz¹cych rozwój umys³owy38. Umys³, zanim zostanie podjêta decyzja, siêga do przechowywanych w pamiêci d³ugotrwa³ej przesz³ych wyborów, których kierunek odgrywa istotn¹ rolê przy aktualnie rozpatrywanym wy36

Por. Ch.J. Lumsden, E.O. Wilson, dz. cyt., s. 7, 117118, 153154.
Por. tam¿e, s. 8283; por. tak¿e B. Szacka, art. cyt., s. 16.
38 Por. Ch.J. Lumsden, E.O. Wilson, dz. cyt., s. 120121; por. tak¿e E.O. Wilson, O naturze
ludzkiej, dz. cyt., s. 113.
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borze. Najmniej poci¹gaj¹ce rozwi¹zania stanowi¹ najwiêksze przeciwieñstwo
tendencji zapisanych w regu³ach epigenetycznych, co nie oznacza, ¿e i te opcje
nie staj¹ siê w pewnych momentach podniecaj¹cymi. Myl dryfuje miêdzy mo¿liwociami, zazwyczaj natychmiastowo odrzucaj¹c niekoherentne z regu³ami epigenetycznymi. Zanim zostanie podjêta decyzja, umys³ poszukuje równie¿ nowych
rozwi¹zañ, co mo¿e staæ siê ród³em dodatkowych artefaktów. Z ogromnej iloci
takich decyzji, dotykaj¹cych wielu sposobów mylenia i rodzajów behawioru, na
przestrzeni czasu, wyrasta kultura i dokonuje siê zmiana jej formy. Dryf kulturowy jest wynikiem, a zarazem sk³adow¹ nieustannych zmian w indywidualnym
podejmowaniu decyzji39.
Z powy¿szych rozwa¿añ jasno wynika zwi¹zek wyrazu kulturowego z materia³em genetycznym, który polega na istnieniu regu³ epigenetycznych prowadz¹cych rozwój umys³owy. Jednak Wilson nie proklamuje zupe³nego determinizmu
genetycznego, gdy¿  porz¹dkuj¹c relacjê miêdzy genami a kultur¹  pisze, ¿e
nawet w przypadku sztywnej genetycznej kontroli mo¿liwa jest ró¿norodnoæ
kulturowa, poniewa¿ materia³ dziedziczny nie determinuje poszczególnych spo³ecznych decyzji, ale statystyczny wzorzec reakcji wród spo³eczeñstw. Dziêki
temu, jaka rola zastaje nadana wolnej woli, na której zdaje siê spoczywaæ pewna
odpowiedzialnoæ za wybory formuj¹ce kulturê40. Co wiêcej, sama kultura jest
ewenementem w historii ewolucji gatunków, gdy¿ zaczê³a ¿yæ niejako w³asnym
¿yciem tak, ¿e mo¿emy mówiæ o ewolucji kultury. Kultura jest now¹ si³¹ w ewolucji biologicznej, która ma mo¿liwoæ dokonywania zmian w materiale genetycznym. Si³a kultury wyra¿a siê w prawid³owoci: im bardziej pewien (wynaleziony w ramach kultury) rodzaj zachowania siê przyczynia siê do korzyci biologicznych i sukcesu przy doborze naturalnym, le¿¹ce u jego podstaw regu³y
epigenetyczne i warunkuj¹ce go geny rozprzestrzeniaj¹ siê w populacji. Tym samym postêpuje ewolucja genetyczna i predysponuje kolejne pokolenia do wykszta³cenia owych korzystnych form zachowania siê i mylenia41. Owo sprzê¿enie zwrotne  wp³yw kultury na geny, stanowi trzeci i ostatni etap procesu koewolucji genetycznokulturowej.
Proces koewolucji zdecydowanie rozwin¹³ mo¿liwoci ludzkiego umys³u. Sam
fakt dziedzicznoci, przejawiaj¹cy siê równie¿ w istnieniu wspólnych, charakterystycznych gatunkowi ludzkiemu rysów spo³ecznych, nie umniejsza wyj¹tkowoci cz³owieka. Gdyby umys³ uwolni³ siê od wp³ywu dziedzicznoci, by³ tabula
rasa i podlega³ tylko ewolucji kulturowej, znacznie ograniczy³by mo¿liwoæ swego
przetrwania, gdy¿ nie posiada³by zapisanego w sobie celu  przetrwania, wykszta³conego przez biologiczny dobór naturalny i umieszczonego w genach. Tym
39

Por. Ch.J. Lumsden, E.O. Wilson, dz. cyt., s. 127130.
Por. tam¿e, s. 120, 137138.
41 Por. tam¿e, s. 153154.
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samym nie by³oby mowy o wspólnej naturze ludzkiej42. Homo sapiens wyewoluowa³ dziêki wzajemnemu oddzia³ywaniu genów i kultury, nie za samej kultury.
Wilson pisze, ¿e geny utrzymywa³y myl i kulturê w rednim stopniu zale¿noci,
a to (...) mo¿e zawieraæ tajemnicê przyspieszonej ewolucji ludzkiego mózgu43,
co jest fizjologiczn¹ podstaw¹ umys³u, kultury, wolnej woli i natury ludzkiej.
3. KONSEKWENCJE POZNAWCZE ANALIZY SOCJOBIOLOGICZNEJ
Wspó³praca Wilsona i Lumsdena doprowadzi³a ich do wniosku, ¿e osobliwoci antropologiczne stanowi¹ o naturze cz³owieka, co sprawia, ¿e nale¿y je rozpatrywaæ nie tyle jako wynik ewolucji biologicznej, co raczej jako istotny czynnik
w procesie powstawania Homo sapiens. Teza o koewolucji genetycznokulturowej prowadzi do wizji nowej antropologii (nowej humanistyki), tj. syntezy dotychczas niepowi¹zanych nauk: fizjologii mózgu, informatyki, psychologii, jêzykoznawstwa, antropologii, etologii, genetyki, neurofizjologii, socjobiologii i filozofii, których wspólnym przedmiotem zainteresowania jest umys³. Dopiero na
bazie takiej wspó³pracy interdyscyplinarnej mo¿liwe jest pe³ne poznanie natury
ludzkiej44.
Najbardziej mia³e i bodaj najistotniejsze za³o¿enie nowej antropologii odnosi siê do chêci prowadzenia spo³eczeñstw wed³ug ich natury, tj. do in¿ynierii
spo³ecznej, badaj¹cej regu³y epigenetyczne, czyli biologiczne aspekty natury ludzkiej, z których powsta³o wspó³czesne ¿ycie spo³eczne. Poniewa¿ wiedza [naukowa] jest najwiêksz¹ wyzwolicielk¹45, to dziêki niej bêdziemy mogli odró¿niaæ
bezpieczne sk³onnoci w ludzkim zachowaniu, które powinnimy wzmacniaæ, od
tych, które nale¿y stêpiaæ. To pomo¿e nam nie byæ zniewolonymi przez regu³y
epigenetyczne i oprzeæ siê wewnêtrznym uczuciom moralnym. Chodzi tu o przyjrzenie siê g³êboko zakorzenionym w ludziach regu³om moralnym i okrelenie
fundamentalnych norm moralnych, absolutnych wartoci  w³aciwych dla wszystkich pokoleñ, które pokonaj¹ bariery w rozwoju. Te nale¿y wybraæ, a ich wybór
doprowadzi do upragnionej zgody naszych serc i umys³ów, poniewa¿ bêdzie to
wybór zawê¿ony do jasnych, obiektywnych wartoci, potwierdzonych naukowo
jako te, które s¹ zgodne z natur¹ ludzk¹46. Efektem takiej nowej nauki bêdzie
ulepszona forma spo³ecznej manipulacji, dotykaj¹cej najg³êbszych pok³adów
ludzkich motywacji i s¹dów moralnych47.
42

Por. tam¿e, s. 57, 72, 8384; por. tak¿e E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, dz. cyt., s. 83, 101.
Ch.J. Lumsden, E.O. Wilson, dz. cyt., s. 72.
44 Por. tam¿e, s. 47, 65.
45 E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, dz. cyt., s. 132.
46 Por. tam¿e, s. 9798, 132133, 247; por. tak¿e Ch.J. Lumsden, E.O. Wilson, dz. cyt., s. 181184.
47 Z. £epko, Nowa antropologia Edwarda O. Wilsona, art. cyt., s. 255.
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Bezporedni¹ i urzeczywistnion¹ ju¿ konsekwencj¹ analizy socjobiologicznej
jest psychologia ewolucyjna. David Buss, czo³owy jej zwolennik, próbuje wi¹zaæ
teorie ewolucji z motywami ludzkich zachowañ. Na zachowanie maj¹ wp³yw stany psychiczne (mi³oæ, nienawiæ), które psychologia ju¿ dawno uzna³a za swoj¹
domenê. Jednak¿e, najistotniejsz¹ jednostk¹ natury ludzkiej, która decyduje o jego
zachowaniu, jest umys³, tote¿ psychologia ewolucyjna, na wzór biologii ewolucyjnej, chce dokonaæ jego ewolucyjnej analizy jako narz¹du psychicznego. Dok³adniej, pyta o sposób, w jaki zosta³ ukszta³towany ludzki umys³ w procesie
ewolucji i czy jest przygotowany do przetwarzania jakich konkretnych informacji. Otó¿, umys³ sk³ada siê z mechanizmów psychicznych, wykszta³conych podczas ewolucji Homo sapiens jako forma adaptacji nakierowana na rozwi¹zanie
konkretnych problemów. Mechanizmy reaguj¹ na okrelone bodce i przetwarzaj¹ informacje zgodnie z procedurami decyzyjnymi o formie: Je¿eli , to . Elastycznoæ zachowania siê cz³owieka, a tym samym wykszta³cenie zachowañ spo³ecznych, jest skutkiem wyspecjalizowania i z³o¿onoci mechanizmów psychicznych, a wykszta³cenie zachowañ spo³ecznych jest form¹ adaptacji48.
Psychologia ewolucyjna dopatruje siê przyczyny pojawienia siê gatunku ludzkiego w przyspieszonej ewolucji umys³owej, a powodów zachowania siê cz³owieka
 w umyle, który jest zdeterminowany zarówno genami, jak i rodowiskiem49.
Socjobiologiczna analiza natury cz³owieka wymaga weryfikacji na polu nauk
filozoficznych, szczególnie dlatego, ¿e socjobiologia chce podejmowaæ zagadnienia filozofii i czyniæ je jasnymi; to, co niepojête, chce uczyniæ pojêtym przez
wiedzê materialn¹.
Od wieków filozofia jest mi³oniczk¹ m¹droci ca³ociowej; nie jest uto¿samiona z pytaniami naturalisty, antropologa, socjologa, czy nawet etyka badaj¹cego
podmiot dzia³aj¹cy w sferze wolnoci. Problem cz³owieka roz³o¿ony jest jedynie
wed³ug konceptualnego podzia³u w filozofii: na byt (to, co konieczne, nieskoñczone i niezmienne) i wiat zjawiskowy (to, co przygodne, skoñczone i dynamiczne). Jest to filozoficzny rozdzia³ cz³owieka na empiryczne pytania dotycz¹ce
genetycznej i funkcjonalnej determinacji cz³owieka, dokonuj¹cej siê w sferze zjawiskowej oraz na pytania charakteru metafizycznego lub teologicznego o problem cz³owieczeñstwa  o to, czym jest cz³owiek. Socjobiologia ogranicza siê
tylko do pierwszego pytania. Problemu nie stanowi poszukiwanie przez ni¹ materialnych podstaw funkcjonowania cz³owieka  taka jest przecie¿ jej specyfika.
48 Por. D. Buss, Psychologia ewolucyjna, t³um. z ang. M. Orski, Gdañsk 2001, s. 17, 55, 7078;
por. tak¿e R. Wright, Moralne zwierzê. Dlaczego jestemy tacy, a nie inni: Psychologia ewolucyjna
a ¿ycie codzienne, t³um. z ang. H. Jankowska, Warszawa 2004, s. 319; J. Jastrzêbski, Miejsce myli
ewolucyjnej w psychologii, <http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=263>, (data dostêpu: 05.07.2010).
49 Por. R. Wright, dz. cyt., s. 319390; por. M. Szymczak, Kulturotwórcza przysz³oæ cz³owieka
w wietle psychologii ewolucyjnej, Seminare. Poszukiwania naukowopastoralne 25(2008), s. 228.
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Jest nim raczej to, ¿e próbuje do koñca zrozumieæ cz³owieka bez uwzglêdnienia
jego prawdziwej duchowej specyfiki, której tyczy siê drugie pytanie. Odpowied
na nie wymaga uprzedniego poznania bytu, który jest tylko realnoci¹ bezwarunkow¹, nieprzygodn¹ i konieczn¹  Absolutu.
Za³o¿ona idea Absolutu to idea Dobra, Prawdy i Piêkna. Wynika z tego, ¿e
cz³owieka trzeba zrozumieæ w byciu podmiotem dzia³ania moralnego, poznawczego i estetycznego. Cz³owiek nale¿y do porz¹dku zjawiskowego, w którym
dokonuje siê jego genetyczne i funkcjonalne zdeterminowanie, natomiast cz³owieczeñstwo, które nale¿y do porz¹dku idealnego, udziela realnoci cz³owiekowi. Filozofia, jako m¹droæ cz³owieka, nie mo¿e oddzieliæ bytu od sfery zjawiskowej50. Tylko odnosz¹c wiat empiryczny, zarówno w jego porz¹dku przyrodniczym, jak i politycznym, do wiata idealnego mo¿e cz³owiek byæ mêdrcem
rozumiej¹cym zjawiska, zdolnym do demaskowania prawd pozornych i potrafi¹cym zaprojektowaæ w³asne ¿ycie oraz ¿ycie publiczne51. Socjobiologia, która
opiera siê tylko na dowiadczeniu empirycznym, nie mo¿e sama stawiaæ projektów spo³eczeñstw, co przecie¿ zawiera w swych aspiracjach.
G³ówne zapytanie o cz³owieczeñstwo w ramach socjobiologii oraz w innych
naukach przyrodniczych, jak i humanistycznych, dotyczy³o konstytuuj¹cego je
czynnika. Mo¿liwoci dostrzegano dwie: natura lub kultura. Wilson uwa¿a naturê
(biologiê) cz³owieka za ostateczny determinant ludzkiej aktywnoci  równie¿
kulturowej. O kulturze twierdzi, ¿e daje siê ona wyjaniæ w kategoriach biologicznych. To, co swoiste dla cz³owieka  ¿ycie spo³eczne i duchowe  jest przejawem aktywnoci genów w³aciwych gatunkowi ludzkiemu. Taki pogl¹d nazywa
siê redukcjonizmem52, gdy¿ redukuje cz³owieczeñstwo do gatunkowoci53. Natomiast w³aciwa rola socjobiologii, to raczej wspó³uczestnictwo w wyjanianiu
cz³owieka, poniewa¿ z perspektywy nauk przyrodoznawczych cz³owiek by³, jest
i bêdzie zwierzêciem, a to, co pozwala przeciwstawiæ cz³owieka w ogóle jako
now¹ istnoæ zwierzêciu, nie tkwi w zwierzêcoci54. Konieczne jest wiêc nie
tylko siêgniêcie do nauk humanistycznych i spo³ecznych, ale równie¿ do filozofii,
która bada cz³owieka zakorzenionego w transcendencji55.
50 Por. B. Tuchañska, Wprowadzenie, w: Miêdzy sensem a genami, red. B. Tuchañska, Warszawa 1992, s. 67.
51 Tam¿e, s. 7.
52 Por. E. MickiewiczOlczyk, Socjobiologia a nauki spo³eczne. Wybrane zagadnienia, w:
Miêdzy sensem a genami, red. B. Tuchañska, Warszawa 1992, s. 144; por. tak¿e S.J. Gould, Socjobiologia a natura ludzka, t³um. z ang. J. Szacki, w: Cz³owiek, zwierzê spo³eczne, red. B. Szacka,
J. Szacki, Warszawa 1991, s. 454.
53 Por. B. Tuchañska, art. cyt., s. 910.
54 M. Scheler, Pisma z antropologii filozoficznej, Warszawa 1987, s. 34; cyt. za B. Tuchañska,
art. cyt., s. 10.
55 Por. B. Tuchañska, art. cyt., s. 910.
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ZAKOÑCZENIE
Socjobiologiczne ujêcie osobliwoci antropologicznych z jednej strony stanowi efekt przyrodoznawczych badañ zró¿nicowanych sposobów spo³ecznego
zachowania siê istot ¿ywych, z drugiej za, konfrontuje sam¹ socjobiologiê i jej
program badawczy z humanistycznym badaniem i ujêciem tych osobliwoci. Nie
ujmuj¹c znaczenia socjobiologicznemu dorobkowi, trzeba dostrzec potrzebê pe³niejszego ni¿ dot¹d otwarcia siê socjobiologii na humanistyczne tradycje poznawcze, co wyraziæ siê powinno w rzeczywistej próbie jednoczenia nauk, nie deprecjonuj¹cej odmiennoci metod, adekwatnych przecie¿ do wskazanego w tytule
niniejszego opracowania przedmiotu badañ, do którego odnosi siê tak¿e socjobiologia. Dopiero wtedy mo¿na by z pewnoci¹ dostrzec niewystarczalnoæ socjobiologii dla pe³nej odpowiedzi na pytania o istotê i naturê cz³owieka. Wiele
bowiem wskazuje na to, ¿e ograniczenia metodologiczne socjobiologii ograniczaj¹ tak¿e te odpowiedzi.
Mimo zachodz¹cych w ostatnich dziesiêcioleciach przeobra¿eñ programu
badawczego socjobiologii, nadal aktualnoæ zachowuj¹ uwagi jej analityków,
wed³ug których program ten umo¿liwia adekwatne orzekanie o homogenicznych
zjawiskach behawioralnych, pozostaje za bezradny wobec heterogenicznych zjawisk behawioralnych. Oznacza to, ¿e próby socjobiologicznego orzekania o heterogenicznych zjawiskach behawioralnych musz¹ budziæ co najmniej w¹tpliwoci. Próby ich niew¹tpliwego forsowania mog¹ za na nowo zaogniæ w znacznej
mierze za¿egnany ju¿ spór o socjobiologiê56.
SOCIOBIOLOGICAL PERSPECTIVE OF ANTHROPOLOGICAL CURIOSITIES
Summary
Sociobiology, which is systematic study of the biological basis of all forms of social behaviour
(including sexual and prenatal behaviour) in organisms, examines the most complex forms of social
behaviour and the organization of entire societies in order to discover genetic dependence. It all is
fundamentally inspired by Darwinian theory of evolution by natural selection and employs methods
typical of natural sciences. Sociobiology is now becaming interested in human being. Fully presented formulation of sociobiology of man took place in Edward O. Wilsons books: On human nature,
Genes, mind and culture and Promethean Fire, two of which arises from the cooperation with Charles
J. Lumsden. The peculiarity of sociobiology depends on considering anthropological curiosities
(mind, free will, culture) as fundamental in the biological process of shaping human being and
regarding human behaviour as the idiosyncratic evolutionary adaptation of one among many primate

56

Por. Z. £epko, Spór o socjobiologiê klasyczn¹, art. cyt., s. 229230.
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species. As a result, there is a talk about geneculture coevolution, secret of accelerated evolution of
human brain.
The further studies leads to the vision of new human science the consilience of disciplines
that were previously unconnected but their common ground is the mind. That is a new anthropology
that wants to discover predispositions on which ethical precepts are based and in that way create
a sophisticated form of social engineering.
Facing these reflections based on scientific materialism there is a necessity to confront such
pressing issues on the field of philosophy, which takes into account spiritual dimension (and free
will) of human being as undoubted virtue given by God (Absolute).
Keywords: sociobiology, human being, geneculture coevolution, anthropological curiosities
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