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He acts like an animal, has an animal’s habits! There’s 

even something – subhuman – something not quite to the 

stage of humanity yet! Yes, something – ape-like about 

him, like one of those pictures I’ve seen in – antro-

pological studies! Thousands of years have passed him 

right by, and there he is – Stanley Kowalski – survivior 

of the stone age! Bearing the raw meat home from the 

kill in the jungle! And you – you here – waiting for him! 

Mayby he’ll strike you or maybe grunt and kiss you! 

That is, if kisses have been discovered yet! 

A Streetcar Named Desire, 

Tennessee Williams
1

Uwagi wst�pne 

W Nowym Orleanie istniała niegdy� linia tramwajowa o nazwie Po-

��danie2
. Tramwaj Po��dania bohaterk� sztuki Tennessee’ego Williamsa 

(i nie tylko j�) zawiózł w najn�dzniejsze rejony nie tylko Nowego Orleanu, 

ale i ludzkich losów. Zdaniem socjobiologów jednak, ten „poci�g” – poci�g 

płciowy rzecz jasna – poniósł ludzko�� do �wiata nieco innego, bardziej ku 

(niech zabrzmi to patetycznie) człowiecze�stwu. Jak? Do odpowiedzi na to 

pytanie zmierza niniejsza praca. 

                                                
1
 T. Williams, A Streetcar Named Desire, New York 1947, s. 72. 

2
 Obecnie tras� t� je�dzi autobus. Z powodu huraganu Katrina plany przywrócenia 

tramwaju zostały wstrzymane bezterminowo. 
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Artykuł ten, w szerszym uj�ciu, stanowi prób� wyja�nienia fragmen-

tu mechanizmu opisanego w „hipotezie interakcji geny–kultura”
3
. Przy okazji 

ma on rzuci� nieco �wiatła na zagadk� tego, jak w toku ewolucji do ludzkiej 

natury doł�czyła kultura. Autor niniejszego tekstu nawi�zuj� w nim tym sa-

mym do swojego wcze�niejszego artykułu, traktuj�cego o fenomenie samo-

hodowli człowieka
4
, jednak�e ujmuje zagadnienie z innej perspektywy. Po-

przedni tekst koncentrował si� na wpływie samej tylko kultury – uciele�nia-

j�cemu jej wyj�tkowo�� w �wiecie przyrody zjawisku systemów normatyw-

nych, szczególnie prawa. W tej pracy autor stara si� ukaza� socjobiologiczn�

koncepcj� roli seksualno�ci w ludzkiej ewolucji – szczególnie jej znaczenie 

dla tendencji do łagodzenia usposobienia przedstawicieli gatunku Homo sa-

piens. Artykuł usiłuje ukaza� zagadnienia w politologicznym i cz��ciowo 

ekonomicznym kontek�cie; je�li idzie o ten pierwszy, celem jest co najmniej 

zaznaczenie roli, jak� odegrała szeroko poj�ta seksualno�� w rozwoju „proto-

politycznych” instytucji społecznych, czy te� (porzucaj�c na moment ten 

politologiczno-socjologiczny wytrych słowny – którego odpowiednikiem 

w j�zyku potocznym jest „rzecz”, a we współczesnej filozofii: „kategoria” 

oraz „figura” – i posługuj�c si� tym z dyskursu etologicznego) tzw. behawio-

rów (typów zachowa�) społecznych. Artykuł nie unika te� zdania sprawy 

z dora�nych wniosków �wiatopogl�dowych, jakie nasuwaj� si� badaj�cym 

ten temat socjobiologom.  

Czytelnik mo�e odnie�� wra�enie, �e praca ta jest miejscami kola�em 

cytatów zaczerpni�tych z prac ró�nych autorów. Wra�enie to b�dzie jak naj-

bardziej słuszne – wina jest bezdyskusyjna. Autor prosiłby jednak, aby przy 

wydawaniu wyroku uwzgl�dniono dwie okoliczno�ci łagodz�ce. Pierwsz�

była ch�� unikni�cia przydomku traduttore, traitore. Temat bowiem miej-

scami jest (delikatnie mówi�c) kontrowersyjny, tote� przytaczaj�c cudze 

opinie wolał pozwoli� by ich autorzy „mówili swoim własnym głosem”, ze 

zwykłej obawy przed wypaczeniem ich intencji – niechlubnym kłamstwem 

jakiego mo�na si� dopu�ci� w tłumaczeniu: porz�dkowaniu wiedzy dla sie-

bie, potem wreszcie przedstawianiu jej innym. Na swoje usprawiedliwienie 

autor pragn�łby jeszcze zauwa�y�, �e niektóre z omawianych przeze� tema-

tów jawi� si� jemu samemu… gorsz�cymi i silna psychiczna bariera czyni 

                                                
3
 E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, przeł. B. Szacka, Pozna� 1998, s. 191. 

4
 M. Zabdyr-Jamróz, Czuli barbarzy�cy czy wysublimowani niewolnicy?, „Nauki 

Polityczne. Zeszyty Naukowe Koła Nauk Politycznych UJ”, nr 4 z 2007 r., s. 149-

160. 
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swobodne formułowanie zda� w ich materii istn� katorg�. Sumienie i poczu-

cie przyzwoito�ci pozostaj� jakby czystsze, po Piłatowym ge�cie przypisu 

odsyłaj�cego. 

Uwagi poj�ciowe 

(a) Dobór płciowy i koewolucja genetyczno-kulturowa

Socjobiologom wypomina si� cz�stokro� determinizm genetyczny 

i zwi�zany z tym fatalizm. Na potwierdzenie tego najcz��ciej przywołuje si�

słynny aforyzm Edwarda O. Wilsona, twórcy socjobiologii: „geny trzymaj�

kultur� na smyczy”
5
. Paradoksalnie socjobiologia najgł�biej wdziera si�

w domen� nauk społecznych, gdy – niejako upodmiatawiaj�c kultur� wzgl�-

dem natury – stwierdza, �e czysto kulturowe fenomeny nie tylko s� uwarun-

kowane przez geny, ale i maj� wa�ki wpływ na zjawiska genetyczne. Jest to 

Wilsonowska hipoteza interakcji geny–kultura”
6
, znana lepiej jako koncepcja 

koewolucji genetyczno-kulturowej7
, i sprowadza si� do wniosku, i� w ramach 

danej populacji e w o l u c j a  k u l t u r o w a  w poł�czeniu ze zmian� popula-

cyjn� – fundamentem populacyjnej zmiany genetycznej – w sposób bezpo-

�redni u k i e r u n k o w u j e  e w o l u c j �  g e n e t y c z n � .  

Ostatecznie, w�ród (…) skomplikowanych epicykli ewo-

lucji kulturowej i płynno�ci populacji, zmianie ulega cz�-

sto�� wyst�powania genów
8
. 

Powoli, acz sukcesywnie – bez zrywów, bo te powoduj� szarpni�cie – ludz-

ko�� przeobra�a si� genetycznie. Uwi�zana na smyczy kultura ci�gnie swoje-

go pana tam, gdzie tego ona sobie �yczy.  

W tym kontek�cie wła�nie o krok dalej w koncepcji koewolucji idzie 

Richard Wrangham, nazywaj�c rzecz po imieniu. Pisze on o „samo-

udomowieniu”
 9

, które zachodzi w wyniku „samo-hodowli”
10

 i prowadzi do 

                                                
5
 E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, op. cit., s. 181. 

6
 Ibidem, s.191. 

7
 Idem, Konsiliencja. Jedno�� wiedzy, przeł. J. Mikos, Pozna� 2002, s. 191. 

8
 Idem, O naturze ludzkiej, op. cit., s. 190. 

9
 R. Wrangham, Ewolucja Gotowania, [w:] Nowy Renesans. Granice nauki, 

J. Brockman (red.), przeł. A. Eichler, P.J. Szwajcar, Warszawa 2005, s. 109. 
10

 Por. M. Bates, Człowiek i jego �rodowisko, przeł. B. Molski, Warszawa 1967, s. 9. 
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czego� na kształt post�pu moralnego, objawiaj�cego si� przynajmniej w tym, 

co Steven Pinker okre�lił jako zanik przemocy (decline of violence)
11

. Zda-

niem Wranghama, tysi�clecia egzekwowania normy nie zabijaj i innych po-

chodnych złotej reguły uczyniły z nas „łagodn� form� naszych bardziej agre-

sywnych przodków”; dzi�ki „samo-udomowieniu” pogł�biamy nasze oswo-

jenie: łagodzimy swoje usposobienie i cechy morfologiczne – „(…) pod��a-

my w kierunku formy co raz bardziej juwenilnej”
12

.

Jednym z aspektów zjawiska koewolucji jest d o b ó r  p ł c i o w y  – 

odmiana doboru naturalnego, polegaj�ca na ró�nicach „w zdolno�ci zdoby-

wania partnerów seksualnych”
13

 – w jago skład wchodzi: 

• dobór epigamiczny – polegaj�cy na wyborze przez samic� pretendu-

j�cego do rozrodu samca (rzadziej odwrotnie),  

• dobór �ródpłciowy – konkurencja o partnera mi�dzy przedstawicie-

lami tej samej płci. 

Sukces reprodukcyjny – b�d�cy wyznacznikiem sukcesu ewolucyjnego – 

w wi�kszo�ci społecze�stw jest okre�lany przez zró�nicowanie statusu spo-

łecznego i zasobów (zdrowotnych, maj�tkowych i władzy) w ramach danej 

kultury
14

. Ju� sam Darwin pisz�c o roli doboru płciowego w O pochodzeniu 

człowieka (1871), skłaniał si� ku takim wnioskom
15

. Rozwa�aj�c przyczyny 

istnienia „tak zwanych ras ludzkich” i charakter ró�nic mi�dzy nimi, w VII 

rozdziale wspomnianego dzieła stawia on tez�, �e do ich zró�nicowania mo-

gło doj�� m.in. w wyniku doboru płciowego typu epigamicznego (wyboru 

partnera przez samic�), w którym rol� odgrywały ró�ne kategorie atrakcyjno-

                                                
11

 S. Pinker, The Decline of Violence, http://edge.org/q2007/q07_1.html#pinker/ – 

data ostatniego odczytu: 1.09.2008 r. 
12

 R. Wrangham, Ewolucja Gotowania, op. cit., s. 108 i 111. Wrangham podaje przy-

kład pedomorficznego wpływu domestykacji na poddane jej gatunki: „Pies wygl�da 

troch� jak młody wilk (…)” (ibidem, s. 109). Temat ten został rozwini�ty 

w: M. Zabdyr-Jamróz, op. cit. 
13

 E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, op. cit., s. 348. 
14 Key Assumptions of Sociobiology [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

http://plato.stanford.edu/entries/sociobiology/ – data ostatniego odczytu: 1.09.2008 r. 
15

 S.J. Gould, Niewczesny pogrzeb Darwina. Wybór esejów, wybór, przedmowa 

i przypisy A. Hoffman, przeł. N. Kancewicz-Hoffman, Warszawa 1991, s. 235.  
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�ci płciowej, w szczególno�ci kryterium pi�kna – kryterium wynikaj�ce 

z ró�nic kulturowych
16

.  

Przez znacznie ponad wiek, jaki min�ł od tego czasu, nasza wiedza 

na ten temat stała si� wyra�nie szersza. Zasadnicz� cz��ci� tej pracy b�dzie 

ustalenie – na podstawie odkry� biologii – tego, jak� rol� dobór płciowy ode-

grał w toku naturalnej historii gatunku w fenomenie koewolucji genowo-

kulturowej i tym samym w „samo-udomowieniu” człowieka. 

(b) Grupy-gangi 

Charles Taylor pisz�c o powszechnym prze�wiadczeniu, i� moralna 

intuicja funduj�ca poszanowanie �ycia i integralno�ci cielesnej jest gł�boko 

„zakorzeniona w instynktach”
17

 – a wiec ma naturalny charakter – zauwa�a, 

�e instynkty owe „(...) by� mo�e ł�cz� si� z niemal powszechn� w�ród innych 

zwierz�t tendencj�, by powstrzymywa� si� od zabijania przedstawicieli tego 

samego gatunku”
18

.  

Nie zdaje sobie jednak sprawy, �e w �wiecie przyrody, w ramach te-

go samego gatunku „(...) zabijanie per se nie jest niezwykłe. U wielu gatun-

ków zabijanie dzieci jest rutyn�; to zabijanie dorosłych nale�y do rzadko-

�ci”
19

. Jak dowodz� obserwacje, w przypadku wielu gatunków (ptaków; ryb; 

owadów; gryzoni; ssaków drapie�nych, a nawet naczelnych) dzieciobójstwo 

jest wr�cz integraln� cz��ci� strategii �yciowej
20

. Od tej reguły odstaje ledwie 

kilka gatunków – mi�dzy innymi lwy, wilki, hieny c�tkowane
21

 – i to by-

najmniej nie w tym sensie, �e zwierz�ta te wyj�tkowo stroni� do zabijania 

dzieci. One praktykuj� zabijanie n i e  t y l ko  dzieci…  

Na czym polega ta wyj�tkowo��? Behawior tych gatunków wyró�nia 

tworzenie g r u p - g a n g ó w  (parties). Grupy te cechuje zmienna wielko��, 

tymczasowo��, a powstaj� one za spraw� tzw. wi�zów koalicyjnych – „(…) 

                                                
16

 K. Darwin, On the Race of Man, [w:] The Descent of Man, t. 1, Londyn 1871, 

s. 250-251, http://darwin-online.org.uk/content/frameset?itemID=F937.1&viewtype= 

side&pageseq=1]/ – data ostatniego odczytu: 1.09.2008 r. 
17

 Ch. Taylor, �ródła podmiotowo�ci. Narodziny to�samo�ci nowoczesnej, przekład 

zbiorowy: M. Gruszczy�ski, O. Latek i.in., Warszawa 2001, s. 13. 
18

 Ibidem. 
19

 R. Wrangham, D. Peterson, Demoniczne samce. Małpy człekokształtne i �ródła 
ludzkiej przemocy, przeł. M. Auriga, Warszawa 1999, s. 191. 
20

 Ibidem, s. 193. 
21

 Ibidem, s. 191. 
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zwi�zków miedzy osobnikami tej samej płci [głównie mi�dzy samcami; ale 

ju� przykładowo u hien c�tkowanych koalicje tworz� samice – MZJ], wyko-

rzystywanych w przypadku agresji przeciwko innym osobnikom (…)”. Gru-

py-gangi w charakterze s� na wskro� ksenofobiczne i terytorialne. „Dominu-

j�ca płe� [tworz�ca gangi – MZJ] �yje i umiera na swoim terytorium, nato-

miast płe� podporz�dkowana mo�e czasem wyemigrowa� i dzi�ki temu prze-

�y�”22
. Jako rdze� stada, istniej� one wła�nie by umo�liwi� zabijanie zdoby-

czy trudnej do upolowania – zwykle wi�kszej od wi�kszej pojedynczego 

osobnika
23

. Umo�liwiaj� one tym samym równie�, a mo�e przede wszystkim, 

z a b i j a n i e  d o r o s ł y c h  osobników tego samego gatunku
24

. 

Wilson przypomina, �e „człowiek pierwotny jest ekologicznym od-

powiednikiem lwów, wilków i hien”
25

, czym do spółki z szympansami wy-

ró�nia si� spo�ród naczelnych. Człowiek, tak jak one: 

Przyj�ł sposób gromadnego polowania na wielkie zwie-

rz�ta. (…) Przypomina [czworono�nych mi�so�ernych – 

MZJ] zwyczajem zabijania wi�kszej ilo�ci zwierzyny ni�

potrzebuje w danym momencie, przechowywaniem po-

�ywienia, karmieniem młodych pokarmem w stanie sta-

łym, podziałem pracy, praktykowaniem kanibalizmu 

i agresywnym stosunkiem do rywalizuj�cych z nim ga-

tunków
26

. 

Po czym dodaje, �e „(…) selekcyjne naciski egzystencji zbieracko-

my�liwskiej oddziaływały nieprzerwanie przez 99 procent czasu genetycznej 

ewolucji człowieka”
27

, czyli mniej wi�cej do zaj�cia rewolucji neolitycznej 

około dziesi�ciu tysi�cy lat temu. Tak�e pierwociny kultury stanowiły na-

kładk� na tego pokroju natur� ludzk�. Wilson przekonuje, �e to, co Wran-

gham i Peterson okre�laj� jako grupy-gangi stanowiło historyczny punkt 

wyj�cia dla wszelkiego rodzaju ludzkich organizacji społecznych. Wprowa-

dzaj�c hierarchi� – realizuj�c� zasad� podziału pracy w duchu wzajemno�ci – 

                                                
22

 Ibidem, s. 202-204. 
23

 E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, op. cit., s. 98. 
24

 R. Wrangham, D. Peterson, op. cit., s. 203. 
25

 E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, op. cit., s. 98. 
26

 Ibidem. 
27

 Ibidem, s. 98-99. 
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ten „behawior społeczny” stawał si� punktem wyj�cia dla powstania organi-

zacji bardziej zło�onych: od gromad, poprzez wodzostwa i plemiona, po or-

ganizacje pa�stwowe
28

. 

(c) Neotenia 

Krytyczny wobec socjobiologii S.J. Gould oddaj�c hołd Myszce Mi-

ki
29

 opisuje wa�kie zjawisko ewolucyjne, jakie (z samego tylko uj�cia czysto 

biologicznego) stanowi o wyj�tkowo�ci istot ludzkich w �wiecie przyrody. 

Za pomoc� przykładu ewolucji tej słynnej Disney’owskiej postaci – przemia-

nie stylu jej prezentacji przez rysowników – polegaj�cej na stopniowym, od 

lat dwudziestych do siedemdziesi�tych, uzyskiwaniu przez Mikiego coraz 

wyra�niejszych cech dzieci�cych – ilustruje zjawisko n e o t e n i i . 

Pojecie to w pierwotnym znaczeniu odnosi si� do fenomenu „(...) 

osi�gni�cia zdolno�ci rozrodczych przez zwierz�ta znajduj�ce si� w stadium 

larwalnym (...)”
30

, co odpowiada wła�ciwie tzw. pedogenezie – rozmna�aniu 

si� „(...) młodych, niezupełnie rozwini�tych zwierz�t (np. larw niektórych 

muchówek) (...)”
31

. Neotenia znaczy tak�e „(…) zatrzymanie u form doro-

słych pewnych cech larwalnych albo młodzie�czych (...)”
32

. Dawkins zauwa-

�a, �e wła�nie t� drog� dochodzi do wielu wa�nych wydarze� ewolucyjnych 

– cho�by powstania kr�gowców
33

.  

Neotenia wi�c, to „ewolucyjny proces zwalniania rozwoju ciała przy 

równoczesnym przyspieszaniu dojrzało�ci płciowej. W rezultacie organizmy 

przyst�puj� do rozrodu na etapie przypominaj�cym stopniem rozwoju formy 

młodociane swoich przodków”
34

. Odpowiada to zasadniczo poj�ciu juwena-

lizacji, definiowanej jako utrzymanie „(...) a� do dorosło�ci pierwotnie mło-

docianych cech (...) przodków”
35

, o której pisał Wrangham przy okazji roz-

                                                
28

 Ibidem, s. 102-104. 
29

 S.J. Gould, Biolog w hołdzie myszce Miki, [w:] idem, Niewczesny pogrzeb Darwi-
na. Wybór esejów, op. cit., s. 253-265. 
30

 W. Kopali�ski, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcoj�zycznych, Warszawa 

1994, s. 349. 
31

 Ibidem, s. 385. 
32

 Ibidem, s. 349. 
33

 R. Dawkins, Fenotyp rozszerzony. Dalekosi��ny gen, przeł. J. Gliwicz, Warszawa 

2003, s. 341.  
34

 Ibidem. 
35

 S.J. Gould, op. cit., s. 262. 
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wa�a� o auto-domestykacji
36

. Trend ten wynika z faktu odmiennego tempa 

wzrostu ró�nych cz��ci ciała prowadz�cego do allometrii, czyli „(...) dyspro-

porcji miedzy wielko�ci� całego ciała a niektórymi jego cz��ciami (...) na 

ro�nych etapach rozwoju osobniczego”
37

. Przez pryzmat proporcji ciała doro-

słego, głowa noworodka wydaje si� du�a w stosunku do reszty ciała (�redniej 

wielko�ci korpusu i małych ko�czyn). Z wiekiem te proporcje odwracaj� si�, 

gdy� głowa (razem z mózgiem) ro�nie wolniej od reszty ciała, „(...) oczy 

niemal wcale nie rosn� i stosunek ich wielko�ci do rozmiarów głowy gwał-

townie spada”
38

 – rosn� za to wyra�nie szcz�ki. 

Gould zauwa�a, �e neotenia stanowi zasadniczo najbardziej charakte-

rystyczn� cech� ludzkiej ewolucji. Spowolnienie tempa rozwoju osobnicze-

go, czyli to, co naczelne wyró�nia spo�ród ssaków, u człowieka posun�ło si�

najdalej. Pod wzgl�dem budowy – proporcji mi�dzy usytuowaniem i wielko-

�ci� ust, oczu, nosa, czoła, brody – czaszki embrionu człowieka i szympansa 

s� niemal takie same. Ró�nica pojawia si� wraz z rozwojem osobniczym: 

szympans dorastaj�c zmienia si� wyra�nie i traci cechy juwenalne, gdy tym-

czasem człowiek dorastaj�c wzgl�dem budowy przeobra�a si� w o wiele 

mniejszym stopniu. Bardziej ni� inne zwierz�ta „jako doro�li zachowujemy 

wi�c cechy dzieci�ce” i to nie tylko w naszej budowie fizycznej. Człowieka 

cechuje równie� „(...) bardzo długi okres ci��y, wyra�nie przedłu�one dzie-

ci�stwo i najdłu�szy okres �ycia spo�ród wszystkich naczelnych”. Ludzki 

mózg ro�nie zdecydowanie dłu�ej poza okresem płodowym ni� u innych 

ssaków. Gould zauwa�a, �e nie mniej istotne od somatycznych przejawów 

neotenii jest to, co nazywa „ z m i a n �  c h r o n o l o g i i  r o z w o j u ”
39

:  

Jeste�my zwierz�tami wybitnie nastawionymi na uczenie 

si�, a nasze przedłu�one dzieci�stwo pozwala nam na 

przekazywanie kultury poprzez edukacj�. Wiele zwierz�t 

cechuje elastyczno�� i skłonno�� do zabawy w wieku 

dzieci�cym, a �ci�le zaprogramowane sposoby zachowa-

nia w wieku dojrzałym. (…) Lorenz  pisze: „Cech�, która 

jest tak podstawowa dla ludzkiej swoisto�ci prawdziwego 

człowieka – to, �e na zawsze pozostaje w trakcie rozwoju 

                                                
36

 R. Wrangham, Ewolucja Gotowania, op. cit., s. 108. 
37

 R. Dawkins, Fenotyp rozszerzony. Dalekosi��ny gen, op. cit., s. 331. 
38

 S.J. Gould, op. cit., s. 255-256. 
39

 Ibidem, s. 262-265. 
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– z cał� pewno�ci� zawdzi�czamy neotenicznej naturze 

gatunku ludzkiego”
40

. 

W tym kontek�cie znacz�ca okazuje si� przytaczana przez Dawkinsa 

uwaga A.C. Hardey’a, który postrzega neoteni� jako form� „ucieczki od spe-

cjalizacji”
41

. Teoria ta nabiera tutaj równie� jednostkowego wymiaru (osob-

niczego, poza ewolucyjnym).  

Przez samych socjobiologów (przynajmniej w ich sztandarowych 

dziełach) fenomen neotenii zdaje si� by� niedostrzegany, mimo, �e stanowi 

idealne wprowadzenie do ich toku rozumowania. Wilson o neotenii pisze 

niebezpo�rednio, jedynie wymieniaj�c jej symptomy jako cz��� cech gatunku 

ludzkiego, typowych tak�e dla wi�kszo�ci małp człekokształtnych
42

.  

Pisze on o (1) ugrupowaniach społecznych składaj�cych si� z dzie-

si�ciu do stu osobników, a opartych na bezpo�rednich wi�ziach; o (2) 

„umiarkowanej poligyniczno�ci”, wi�zanej z wi�kszymi rozmiarami ciała 

dorosłych samców i przypadaj�c� na nich nieznacznie wi�ksz� liczb� sa-

mic
43

. Po tych dwóch wymienia cechy neoteniczne: 

 (3) Okres treningu społecznego kształtuj�cego no-

wo narodzone osobniki trwa długo. Pocz�tkowo polega 

na bliskich zwi�zkach z matk�, a nast�pnie coraz wi�ksz�

rol� odgrywaj� zwi�zki z innymi dzie�mi tej samej płci 

i w tym samym wieku. 

 (4) Silnie rozwini�tym rodzajem działalno�ci jest 

zabawa o charakterze społecznym, polegaj�ca na odgry-

                                                
40

 S.J. Goud, op. cit., s. 265. Gould cytuje: K. Lorenz, Ganzheit und Teil in der 

tierischen und menschlichen Gemeinschaft [Cało�� i cz��� w społeczno�ci zwierz�cej 

i ludzkiej], b.m.w. 1950. 
41

 A.C. Hardey, Escape from specialization, London 1954, cyt. za: R. Dawkins, 

Fenotyp rozszerzony. Dalekosi��ny gen, op. cit., s. 63. Jako taka stanowi swego ro-

dzaju „przeszkod� na drodze do doskonało�ci (ibidem). Mo�na w tym kontek�cie 

nazwa� neoteni� form� przełamania silnej inercji filogenetycznej (por. E.O. Wilson, 

Socjobiologia. Wydanie popularnonaukowe, przeł. M. Siemi�ski, Pozna� 2000, 

s. 32). 
42

 E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, op. cit., s. 30, por. idem, Socjobiologia. Wydanie 

popularnonaukowe, op. cit., s. 94-104. 
43

 Idem, O naturze ludzkiej, op. cit., s. 30-31. 
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waniu ról, udawaniu agresji, imitacji zachowa� seksual-

nych oraz eksploracji terenu
44

. 

Cechy te u człowieka s� posuni�te najdalej. Składaj� si� na obraz 

homo ludens45
 – istoty prze�ywaj�cej permanentne dzieci�stwo, bezustannie 

si� ucz�cej – tym samym posiadaj�cej osobnicz� elastyczno�� i przełamuj�-

cej genetyczny determinizm. Długotrwała niesamodzielno�� ludzkiego 

dziecka, a tak�e trwaj�ca i pó�niej skłonno�� do zabawy, cho� wydaj� si�

redukowa� warto�� przystosowawcz�, paradoksalnie przynosz� niebywale 

wiele korzy�ci. Zabawa, ł�cz�ca si� z „młodzie�cz�” skłonno�ci� do na�la-

downictwa, stanowi fundament nie tylko wynalazczo�ci (wynajdywania tzw. 

ekstensji ewolucyjnych organizmu), ale i upowszechniania si� nowych odkry�

w zbiorowo�ci
46

. Wynikaj�ce z symulacyjnego charakteru zabawy przyspie-

szone gromadzenie do�wiadczenia z naddatkiem zwraca koszt poniesionego 

ryzyka i zu�ytej energii
47

.  

Skłonno�� do zabawy wynika w prostej linii z du�ej roli uczenia si�

w rozwoju
48

. W toku naszej ewolucji specyficzna neoteniczna cecha – nieza-

nikaj�ca zdolno�� do uczenia si� – konsekwentnie rozwijała si� a� do swojej 

skrajno�ci: najwy�szej znanej nauce formy uczenia si� – na�ladownictwa. 

Nie bez znaczenia jest te�, �e zabawa słu�y wymiernie spajaniu wi�zi spo-

łecznych. 

Od neotenii do altruizmu 

 Paul Zak, przy okazji swojego artykułu o neurologicznych podsta-

wach fenomenu zaufania
49

, sformułował stricte socjobiologiczne w struktu-

rze wyja�nienie przypuszczalnej ewolucyjnej genezy tego mechanizmu. Za-

rysował on intryguj�cy obraz natury zjawiska zaufania i altruizmu. Jego ko-

rzeni nale�y upatrywa� w daleko posuni�tej neotenii gatunku ludzkiego. Hi-

poteza Zaka akcentuje jeden z symptomów tego zjawiska – niewspółmiernie 

                                                
44

 Ibidem, s. 31. 
45

 Zob. J. Huizinga, Homo ludens: zabawa jako �ródło kultury, przeł. M. Kurecka, 

W. Wirpsza, Warszawa 1985. 
46

 Zob. E.O. Wilson, Socjobiologia. Wydanie popularnonaukowe, op. cit., s. 102-104. 

Wilson przytacza przykład upowszechniania si� w społeczno�ciach szympansów 

ró�nych sposobów posługiwania si� narz�dziami dla zdobywania pokarmu.  
47

 Ibidem, s. 100-101. 
48

 Ibidem, s. 101. 
49

 P.J. Zak, Neurobiologia zaufania, „�wiat Nauki”, nr 7 (203) z lipca 2008 r., s. 44-49. 



Od natury do kultury: tramwajem zwanym „Po��danie” 

���

wydłu�ony okres dorastania i nauki, jako wymagaj�cy odpowiedniej opieki 

rodzicielskiej. „Dobór naturalny mógł (…) sprzyja� osobnikom, które potra-

fiły silnie zwi�za� si� z innymi, przynajmniej do czasu zako�czenia rozwoju 

i pełnego usamodzielnienia si�”50
. Takie ukierunkowanie ewolucji mogło by�

dodatkowo wzmacniane gro�b� dzieciobójstwa, typow� dla stadnie �yj�cych 

ssaków
51

, która – zgodnie z opini� Wranghama – jest trwał� społeczn� presj�, 

maj�c� wielki wpływ na wiele aspektów systemu społecznego
52

. Z czasem 

mechanizm ten – za spraw� tzw. efektu cz�sto�ci kontaktów (ekspozycji)
53

 – 

obj�ł tak�e osobniki niespokrewnione, otwieraj�c szerok� drog� dla rozwoju 

społecznego „altruizmu odwzajemnionego”. 

(a) Zaufanie 

Wzajemne zaufanie stanowi istotne zagadnienie w ekonomii. Warun-

kuj�ce jego poziom czynniki społeczne, prawne i gospodarcze, uj�te w model 

matematyczny, s� „(…) jednym z najlepszych prognostyków stopnia zamo�-

no�ci kraju”
54

. Zaobserwowano wyra�n� korelacj� miedzy poziomem dobro-

bytu a poziomem zaufania. Samo zaufanie
55

 jest cz�sto okre�lane mianem 

jednego z podstawowych elementów tzw. kapitału społecznego
56

. Co wi�cej, 

zupełnie jak ma to miejsce w przypadku zamo�no�ci, ró�nice pomi�dzy po-

ziomami zaufania w ró�nych krajach okazały si� „dramatyczne”
57

. Prób�

                                                
50

 Ibidem, s. 47. 
51

 R. Wrangham, D. Peterson, op. cit., s. 193. 
52

 Ibidem, s. 195-196. Do masowego dzieciobójstwa w stadzie na przykład lwów, 

dochodzi zwykle, gdy ekipa samców przejmuje panowanie nad haremem samic, 

pokonawszy dawnych władców (ibidem, s. 193). Autorzy pisz�: „W całym rz�dzie 

naczelnych znajdujemy podobne przykłady: gatunki, których społecze�stwa lub 

modele ł�czenia si� w pary, czy te� zawierania przyja�ni wydaj� si� silnie ukształto-

wane”. 
53

Efekt ekspozycji – zjawisko polegaj�ce na tym, �e stopie� wi�zi mi�dzy osobni-

kami wynika z cz�sto�ci kontaktów. Mechanizm ten w znacznej mierze zast�pił roz-

poznawanie osób bliskich za pomoc� zapachu, który ograniczał altruizm do osób 

spokrewnionych (T. Witkowski, Inteligencja makiaweliczna. Rzecz o pochodzeniu 
natury ludzkiej, Pozna� 2005, s. 220). 
54

 P.J. Zak, op. cit., s. 44. 
55

Zaufanie – „(…) oczekiwanie korzystnych dla mnie działa� partnerów interakcji 

czy stosunków społecznych” (P. Sztompka, Socjologia. Analiza społecze�stwa, Kra-

ków 2003, s. 198). 
56

Kapitał społeczny – „(…) wi�zi zaufania, lojalno�ci i solidarno�ci, znajduj�ce 

wyraz w samoorganizowaniu si� i samorz�dno�ci, głównie w ramach dobrowolnych 

stowarzysze�” (ibidem, s. 224). 
57

 P.J. Zak, op. cit., s. 44. 
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ustalenia przyczyn tego fenomenu podj�ł zespół Paula J. Zaka
58

. Doprowa-

dziło to do odkrycia neurofizjologicznych podstaw fenomenu altruizmu od-

wzajemnionego: powoduj�cej u ludzi powstawanie zaufania i wi�zi substan-

cji zwanej oksytocyn�59
. 

Badania na ssakach wykazały, �e oksytocyna ułatwia współdziałanie 

osobników: (1) sprzyja interakcjom mi�dzyosobniczym; (2) wywołuje odru-

chy opieku�cze u samic; a tak�e (3) czyni monogami� satysfakcjonuj�c�

(badanie na nornikach preriowych), wzmacniaj�c „(…) u samca poczucie 

warto�ci wspólnego zamieszkiwania i opiekowania si� potomstwem”
60

. Mo�-

liwe tak�e, �e na przykład u lwów (4) uspokaja potencjalnych dzieciobójców 

tego samego gatunku
61

. Wyst�puj�ca u ryb wazotocyna – najwcze�niejszy 

ewolucyjnie, funkcjonalny odpowiednik oksytocyny – (5) ułatwiała rozmna-

�anie płciowe przez „(…) osłabienie u jajeczkuj�cej samicy naturalnego l�ku 

przed zbli�aj�cym si� samcem”
62

. W przypadku ludzi stwierdzono, �e oksy-

tocyna – intensywnie wydzielana podczas porodu – (6) wywołuje u matek 

potrzeb� opiekowania si� dzieckiem. Substancja ta odgrywa te� wa�n� rol�

w sytuacji zbli�enia intymnego, st�d okre�la si� j� popularnie jako (7) „hor-

mon przytulania”
63

. 

W wyniku eksperymentu o nazwie „gra w zaufanie”, zespół Zaka po-

twierdził hipotez� wpływu produkcji oksytocyny na zachowania społeczne 

u ludzi. Uwalnianie oksytocyny nast�puje w wyniku interakcji społecznej – 

w tym przypadku: altruistycznego gestu lub dowodu zaufania. Ilo�� wydzie-

lanego neurohormonu jest wprost proporcjonalna do „intensywno�ci” gestu. 

                                                
58

 Ibidem, s. 44-49.   
59

Oksytocyna – jest to krótki „(…) peptydowy neurohormon (…)”. Jest on zarazem 

neuroprzeka�nikiem – substancj� sygnałow� mózgu (wytwarzan� w podwzgórzu 
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muje zaledwie 3 minuty (P.J. Zak, op. cit., s. 46).
60

 P.J. Zak, op. cit., s. 45-46. 
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 Wrangham i Peterson przytaczaj� hipotez� (cho� upatruj�c� istot� zjawiska 
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 P.J. Zak, op. cit., s. 45. 
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 Ibidem, s. 46-48. 
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Stwierdzono, �e oksytocyna motywuje do pomocy, (8) wzmagaj�c nasz�

empati� i (9) osłabiaj�c instynktown� obaw� przed obcymi. Uruchamia ona 

równie� mechanizmy psychicznej nagrody (dopamina), sprawiaj�c �e (10) 

okazywanie ufno�ci i szczodro�� przynosi satysfakcj�64
.  

Intensywno�� działania „mechanizmu oksytocynowego” zale�y 

w znacznej mierze od czynników rozwojowych, wieku i �rodowiska społecz-

nego, w tym osobistych do�wiadcze�65
. Paul Zak przekonuje, �e upo�ledze-

nie tych mechanizmów
66

 jest jedn� z głównych przyczyn socjopatii i innych 

upo�ledze� zaanga�owania społecznego, jak schizofrenia czy autyzm 
67

. 

(b) Społeczna funkcja płciowo�ci 

Wydaje si�, �e dla socjobiologii du�e znaczenie odgrywa jeszcze 

jedna funkcja „neurohormonu zaufania, wi�zi i altruizmu odwzajemnione-

go”. Na marginesie swoich rozwa�a� o roli oksytocyny w zachowaniach 

ekonomicznych, Paul Zak zauwa�a: 

Wykazano, �e orgazmowi u kobiet i m��czyzn towarzy-

szy skokowy wzrost poziomu oksytocyny. Jej domnie-

many wpływ na okazywanie czuło�ci po stosunku płcio-

wym sprawił, �e nazwano j� „hormonem przytulania”
68

. 

 Wilson zauwa�a, �e jako gatunek wyró�niamy si� „(…) intensywn�

i urozmaicon� aktywno�ci� seksualn�”69
. U ludzi nie wyst�puj� typowe dla 

innych gatunków ssaków wzgl�dnie długie okresy zaniku gotowo�ci seksual-

nej samic przerywane gwałtown� ruj�:  

Samice wi�kszo�ci pozostałych gatunków naczelnych 

wykazuj� dochodz�c� do agresji aktywno�� seksualn� je-

dynie w okresie owulacji. (…) Nic takiego nie wyst�puje 

u kobiet. Owulacja jest tak dalece ukryta, �e bardzo trud-

no jest spowodowa� ci��� lub jej unikn��, nawet je�eli 
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 Ibidem, s. 48-49. 
65

 Ibidem, s. 48. 
66

 Na podstawie bada� wnioskuje on, �e chodzi o zaburzenie czynno�ci receptorów 

oksytocyny, a nie jej niedoboru w organizmie. 
67

 P.J. Zak, op. cit., s. 49. 
68

 Ibidem, s. 46. 
69

 E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, op. cit., s. 154. 
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moment zapłodnienia jest starannie wybrany. Kobiety s�

wra�liwe seksualnie w czasie całego cyklu menstruacyj-

nego z niewielkimi tylko wahaniami. (…) W toku ewolu-

cji pozbyły si� rui, rozkładaj�c j� na długi czas
70

. 

Zdaniem Wilsona, w przypadku ludzi seksualno�� przestała pełni�

funkcj� wył�cznie biologicznej reprodukcji. Stała si� oprócz tego istotnym 

mechanizmem tworzenia wi�zi mi�dzy lud�mi. O znacznej autonomii funk-

cjonalnej seksu �wiadczy� maj� skomplikowanie, czaso- i energochłonno��

samej czynno�ci, jak i poprzedzaj�cych j� zalotów. Cechy te dotycz� niemal 

wył�cznie gatunków uspołecznionych
71

. W tym miejscu Wilson wyra�a na-

st�puj�c� opini�: 

Biologiczne znaczenie płci zostało wadliwie zinterpreto-

wane przez teoretyków �ydowskich i chrze�cija�skich. 

Do chwili obecnej Ko�ciół rzymskokatolicki twierdzi, �e 

podstawow� rol� seksualnego zachowania si� jest za-

płodnienie �on przez m��ów. (…) Ko�ciół powołuje si�

na autorytet prawa naturalnego, którego podstaw� jest te-

za, �e niezmienne nakazy wynikaj� ze stworzonej przez 

Boga natury ludzkiej. Jest to teoria bł�dna. Prawa, na któ-

re si� powołuje, s� prawami biologicznymi, stworzył je 

dobór naturalny i wymagaj� jedynie niewielkiego, je�eli 

w ogóle jakiegokolwiek, wsparcia ze strony religijnych 

i �wieckich autorytetów. Teologowie nie znaj�c biologii 

interpretuj� j� bł�dnie
72

. 

 Taki wła�nie bł�d ma prowadzi� do zakazu stosowania innych ni�

abstynencja �rodków antykoncepcyjnych, pot�pienia seksu przedmał�e�skie-

go, masturbacji i homoseksualizmu jako „zakłócaj�cych porz�dek naturalny” 

– „(…) powiada si�, �e homoseksuali�ci musz� by� całkowitymi zbocze�ca-

mi, poniewa� zachowuj� si� w sposób nie prowadz�cy do płodzenia dzieci”. 

Dla Wilsona tymczasem wiedza o naturze biologicznej człowieka „(…) 

przemawia na rzecz bardziej liberalnej moralno�ci seksualnej, która traktuje 
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 Ibidem. 
71

 Ibidem, s. 155. 
72

 Ibidem. Opinia ta wyra�ona była w 1978 roku. 
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praktyki seksualne przede wszystkim jako s p o s o b y  t w o r ze n i a  w i � z i , 

a dopiero wtórnie jako �rodki słu��ce do prokreacji”
73

. Rozwija on te� my�l 

na temat �ródła tak silnego pot�pienia homoseksualizmu: 

Podstaw� judeochrze�cija�skiej moralno�ci jest Stary Te-

stament, dzieło proroków agresywnego, pasterskiego na-

rodu, którego podstaw� sukcesów był szybki, systema-

tyczny wzrost populacji, pobudzany powtarzaj�cymi si�

epizodami terytorialnego podboju. (…) Kiedy rzecz� ko-

rzystn� jest wzrost liczebny populacji, celem seksualnego 

zachowania wysuwaj�cym si� na pierwszy plan staje si�

płodzenie dzieci
74

. 

Mo�na zauwa�y�, �e w ten sposób Wilson niedwuznacznie przypisu-

je Izraelitom praktykowanie strategii ewolucyjnej typu „r” – kulturowe na-

stawienie na ekspansj� terytorialn�, eksploatacj� zasobów i maksymalizacj�

pokrewie�stwa
75

.  

(c) Homoseksualizm – jego „genetyczna” zagadka i moralno��

  W tym kontek�cie kwestia homoseksualizmu staje si� przykładem 

aktywnego wł�czania si� socjobiologii w debat� publiczn�. Z punktu widze-

nia genetycznego – czyli gdy przyjmuje si� genetyczne uwarunkowania tej 

skłonno�ci – istnienie homoseksualizmu jest niemal tak� sam� zagadk� jak 

altruizm
76

. Oczywi�cie, „homoseksualizm mo�e stanowi� problem interesu-

j�cy darwinistów tylko wówczas, gdy istniej� genetyczne podstawy ró�nicy 

miedzy homo- a heteroseksualistami”
77

. Ewentualny gen (czy te� geny) ho-

moseksualizmu jest tzw. replikatorem „w �lepej uliczce”. Teoretycznie wi�c, 

z zasady odbiera sobie szans� przetrwania w selekcji naturalnej – w idealnej 
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 Ibidem, s. 155-156. 
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 Ibidem, s. 156. 
75

 Zob. E.O. Wilson, Socjobiologia. Wydanie popularnonaukowe, op. cit., s. 60-64. 
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wniosków, �e kultury pochodzenia pasterskiego realizuj� ewolucyjn� strategi� typo-

w� dla tzw. „gatunków oportunistycznych”. Wnioski te mogłyby zosta� uznane za 

niepoprawne politycznie jako antysemickie w charakterze (wyj�tkowo dosłownie, bo 

maj�ce nie tylko cechy judenhass, czyli „nienawi�ci do 	ydów”, ale i uprzedze� do 

innych kultur wywodz�cych si� z Bliskiego Wschodu).  
76

 R. Dawkins, Fenotyp rozszerzony. Dalekosi��ny gen, op. cit., s. 59. 
77

 Ibidem. 
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sytuacji redukuje on „genetyczn� warto�� przystosowawcz�”78
 posiadaj�cego 

go osobnika zasadniczo do zera. Wydaje si� tedy, �e „homoseksuali�ci daw-

no ju� powinni wymrze�”.  

Ten darwinowski paradoks prowadzi do ró�nych wniosków. Dawkins 

przytacza na przykład fragment broszury prywatnie kolportowanej przez 

homoseksualistów, której autor stwierdzał wr�cz, �e fakt istnienia m�skiego 

homoseksualizmu przeczy teorii ewolucji Darwina
79

. Jednak�e tych socjobio-

logów, którzy przyjmuj� hipotez� genetycznego uwarunkowania tej orientacji 

seksualnej
80

, nie satysfakcjonuje zbywane całej kwestii hasłem „patologia”, 

„dewiacja”, lub po prostu „zmienno�� wynikła z dryfu genetycznego”, która 

nie musi wcale by� efektem rygorystycznej selekcji, wiec i nie jest dostoso-

waniem. Podej�cie „adaptacjonistyczne”
81

 skłania do wysnuwania ró�norod-

nych hipotez. Problem jest analogiczny jak w przypadku altruizmu: 

W jaki sposób geny decyduj�ce o predyspozycji ich nosi-

cieli do homoseksualizmu mog� rozprzestrzenia� si�

w populacji, skoro homoseksuali�ci nie maj� dzieci? Jed-

na z odpowiedzi brzmi, �e obecno�� ich sprawia, i� oso-

                                                
78

Genetyczna warto�� przystosowawcza – „Wkład materiału genetycznego 

w nast�pnym pokoleniu organizmu o danym genotypie, porównywany z wkładem 

innych organizmów z tej samej populacji. Z definicji, proces doboru naturalnego 

prowadzi do przewagi genotypów o najwi�kszej warto�ci przystosowawczej” (E.O. 

Wilson, Socjobiologia. Wydanie popularnonaukowe, op. cit., s. 350). 
79

 R. Dawkins, Fenotyp rozszerzony. Dalekosi��ny gen, op. cit., s. 59. 
80

 Wilson stwierdza, �e „pewne dowody tego rodzaju dziedziczno�ci [cz��ciowej 

predyspozycji] istniej�”, po czym przytacza badania L.L. Hestona i J. Shieldsa nad 

orientacj� seksualn� bli�ni�t (E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, op. cit., s. 159).  
81

Adaptacjonizm (lub panadaptacjonizm) – przekonanie, �e wszystkie cechy orga-

nizmów �ywych s� przystosowaniami (ł�czone z „panselekcjonizmem” – zakładaj�-
cym, �e wszystkie cechy powstały w wyniku doboru naturalnego). Panadaptacjoni-

zmowi zarzuca si� czasem „panglosizm” – skłonno�� polegaj�c� na nieograniczo-

nym zastosowaniu Leibnizowskiej zasady racji dostatecznej („nic nie jest bez przy-

czyny/racji”, nihil est sine ratione). Socjobiologii przypisali j� Lewontin i Gould, 

nawi�zuj�c do Wolterowskiej satyry na Leibniza – postaci słynnego doktora Pan-

glossa z Kandyda (S.J. Gould, Levontin, The Spandrels of San Marco and the Pan-

glossian Paradigm: A Critique of the Adaptationist Programme, „Proc. of  

Roy.Soc.”, nr 205 z 1978 r., s. 584, 

http://www.aaas.org/spp/dser/03_Areas/evolution/perspectives/Gould_Lewontin_197

9.shtml/ – data ostatniego odczytu: 1.09.2008 r.). Doktor Pangloss – przekonany, �e 

„�yjemy w najlepszym z mo�liwych �wiatów” – twierdził na przykład, �e nos ludzki 

po to ma taki, a nie inny kształt, by umo�liwi� noszenie okularów. 
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by blisko z nimi spokrewnione mog� mie� wi�cej dzie-

ci
82

. 

J.D. Weinrich
83

, oraz Trivers i Wilson
84

, rozwijaj� „hipotez� doboru 

krewniaczego”, w której „(…) mo�liwe jest rozmna�anie si� genów homo-

seksualistów poprzez potomków z bocznej linii”
85

. Opiera si� ona na zjawi-

sku plejotropizmu
86

, czyli mo�liwo�ci, i� gen odpowiedzialny za homoseksu-

alizm mo�e równie� warunkowa� inne cechy, które ju� mog� rekompenso-

wa� straty na warto�ci adaptatywnej. W jej uj�ciu homoseksualizm miałby 

by� genetycznie skorelowany ze wzmo�onym altruizmem wzgl�dem rodze�-

stwa i jego rodzin. St�d rozpatruje si� „(…) ro�ne mo�liwo�ci pozwalaj�ce 

uzna�, �e w przeszło�ci homoseksuali�ci byli funkcjonalnymi odpowiedni-

kami sterylnych robotnic w społecze�stwach błonkówek [owadów społecz-

nych]”
87

. 

Dawkins jednak�e uznaje t� teorie za mało wiarygodn� i porównuje 

j� do hipotezy „samca cwaniaka”, zgodnie z któr� „(…) homoseksualizm 

byłby alternatywn� (…) taktyk� ułatwiaj�c� m��czyznom dost�p do płod-

nych kobiet (…)”
88

. Dla niego oba wyja�nienia – nawet zakładaj�c, �e mamy 

tu do czynienia z uwarunkowaniem genetycznym – s� „(…) łatwe i zarazem 

bezowocne (…)”. Autor Fenotypu rozszerzonego przypomina – w kontek�cie 

wyja�niania charakteru „determinizmu genetycznego” – �e: „(…) fenotypo-

wy 
89

 ‘efekt’ genu jest koncepcj� sensown� jedynie w kontek�cie okre�lonego 

                                                
82

 E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, op. cit., s. 158. 
83

 Teoria ta stanowi przedmiot dyzertacji doktorskiej Weinricha: Human reproduc-

tive strategy: the importance of income unpredictability and the evolution of non-

reproduction, Cambridge, Mass. 1976. Za: R. Dawkins, Fenotyp rozszerzony. Dale-
kosi��ny gen, op. cit., s. 364. 
84

 Zob. E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, op. cit., s. 158-162. 
85

 Ibidem, s. 159. 
86

Plejotropizm – „Zjawisko, wskutek którego zmiana w jednym locus mo�e spowo-

dowa� zmiany w wielu niepowi�zanych ze sob� cechach fenotypowych. (…) Jest 

bardziej reguł� ni� wyj�tkiem i staje si� w pełni zrozumiały, gdy we�mie si� pod 

uwag� zło�ono�� rozwoju osobniczego” (R. Dawkins, Fenotyp rozszerzony. Daleko-

si��ny gen, op. cit., s. 341). 
87

 R. Dawkins, Fenotyp rozszerzony. Dalekosi��ny gen, op. cit., s. 59. 
88

 Ibidem. 
89

Fenotyp – zespół cech morfologicznych: anatomicznych, fizjologicznych (Multi-
medialna Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, op. cit.). „Widoczne cechy osobnika, 

które si� rozwin�ły w wyniku kombinacji wpływów (ci�g dalszy na nast�pnej stronie) 

jego konstytucji genetycznej i działania czynników �rodowiskowych” (E.O. Wilson, 
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�rodowiska, wł�czaj�c w to tak�e inne geny obecne w danym genomie”
90

. 

Podobne zastrze�enie czyni Wilson, podkre�laj�c, �e genetycznie dziedzi-

czone jest tylko „zwi�kszone prawdopodobie�stwo”, ujawnienia si� cechy – 

o czym podczas rozwoju osobniczego rozstrzyga ostatecznie �rodowisko 

rodzinne i wczesne do�wiadczenia seksualne
91

. Jednak�e, odnosz�c te uwagi 

do kwestii „adaptatywno�ci homoseksualizmu”, to Dawkins okazuje si� bar-

dziej wnikliwy: 

Gen homoseksualizmu w naszym społecze�stwie mógł 

by� genem czego� zgoła innego w plejstocenie. (…) Mo-

�e si� zdarzy�, �e fenotyp, który próbujemy zrozumie�, 

w ogóle nie istniał we wcze�niejszym �rodowisku, mimo, 

�e istniał ten sam gen
92

. 

 Byłby to szczególny rodzaj tzw. „efektu opó�nienia”, w którym 

zmiana �rodowiska nie tyle czyniłaby dan� cech� nieadekwatn�, ale całkiem 

zmieniała jej natur�.  

 W duchu socjobiologicznych docieka� – plejotropizmu i efektu feno-

typowego (cho� bez samego „opó�nienia”) – zagadk� wyja�niaj� wyniki 

niedawnych bada�93
. Wykazały one, �e te same czynniki genetyczne – wci��

                                                                                                                   
Socjobiologia, op. cit., s. 349). To „cechy przejawiane przez organizm, b�d�ce 

wspólnym wytworem jego genów i �rodowiska, w którym zachodzi ontogeneza. Gen 

ma swój fenotypowy wyraz, przejawiaj�cy si� na przykład kolorem oczu” (R. Daw-

kins, Fenotyp rozszerzony. Dalekosi��ny gen, op. cit., s. 337).  

Genotyp – jest zespołem wszystkich genów organizmu, stanowi�cym jego cechy 

dziedziczne („plazm� generatywn�”) (Multimedialna Nowa Encyklopedia Powszech-

na PWN, op. cit.). To: „Genetyczne wyposa�enie organizmu w jednym locus lub 

w zbiorze loci. Czasami okre�lany szerzej jako zbiorczy genetyczny odpowiednik 

fenotypu” (R. Dawkins, Fenotyp rozszerzony. Dalekosi��ny gen, op. cit., s. 337); 

„Genetyczna konstytucja pojedynczego organizmu opisana i odniesiona do jednej 

cechy lub całego zespołu cech” (E.O. Wilson, Socjobiologia. Wydanie popularno-

naukowe, op. cit., s. 350). 
90

 Ibidem, s. 60. 
91

 E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, op. cit., s. 159-160. 
92

 R. Dawkins, Fenotyp rozszerzony. Dalekosi��ny gen, op. cit., s. 60. 
93

 A. Coghlan, Survival of genetic homosexual traits explained, „New Scientist” z 13 

pa�dziernika 2004 r., http://www.newscientist.com/article/dn6519-survival-of-

genetic-homosexual-traits-explained.html/ – data ostatniego odczytu: 1.09.2008 r. 

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Padwie pod kierownictwem profesora Andrei 

Camperio Ciani stwierdził, �e współczynnik dzietno�ci u badanych matek heterosek-

sualistów wynosił �rednio 2,7 – w porównaniu z 2,3 u matek heteroseksualnych m��-
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jeszcze niezidentyfikowane
94

 – które wi��� si� z homoseksualizmem u m��-

czyzn, gdy s� dziedziczone przez kobiety, wi��� si� z ich wi�ksz� dzietno-

�ci�. To ona kompensuje brak potomstwa u homoseksualistów i tym samym 

„utrzymuje geny homoseksualizmu w obiegu”
95

. Komentuj�ca wyniki Simon 

LeVay zauwa�yła: „Traktujemy to jak geny na ‘m�ski homoseksualizm’, gdy 

w rzeczywisto�ci mog� to by� geny na poci�g seksualny do m��czyzn. Mog�

one m��czyzn usposabia� do homoseksualizmu, a kobiety do „hiper-

heteroseksualizmu”, sprawiaj�c, �e kobiety maj� wi�cej potomstwa”
96

.  

Tak czy inaczej, w przypadku twórcy socjobiologii mamy do czynie-

nia z naturalistyczn� legitymizacj� fenomenu. Wilson wymienia obficie ró�-

ne przykłady i hipotezy rzucaj�ce �wiatło na fenomen homoseksualizmu jako 

skłonno�ci posiadaj�cej swoj� funkcj� społeczn� i w niektórych kulturach 

dobrze przez kultur� zasymilowan�. Cho� przyznaje, �e nie s� one w �adnym 

razie naukowo rozstrzygaj�ce, to nie waha si� o�wiadczy�: „(…) to, co jest 

wystarcza, aby stwierdzi�, ze judeochrze�cija�ski pogl�d na homoseksualne 

zachowanie si� jest niewła�ciwy i prawdopodobnie fałszywy”. Wilson skła-

nia si� do pogl�du, �e homoseksualizm jest „rzecz� normaln� w sensie biolo-

gicznym”, jako nie tylko zwi�kszaj�cy ł�czn� warto�� przystosowawcz�, ale 

i wa�ny element pierwotnej organizacji społecznej: „homoseksuali�ci mog�

by� nosicielami pewnych rzadkich altruistycznych impulsów ludzko�ci”
97

.  

                                                                                                                   
czyzn. W przypadku ciotek (ze strony matki) badania stwierdziły odpowiednio: 2,0 

dzieci u ciotek homoseksualistów oraz 1,3 – u ciotek normalnych m��czyzn. Prowa-

dz�cy badania Andrea Camperio Ciani przyznaje, �e to tylko fragment rozwi�zania 

zagadki ludzkiej seksualno�ci. Szacuje on ł�czny wpływ badanego efektu na 21%, co 

pozostawia wiele miejsca na innego typu uwarunkowania genetyczne, no i oczywi-

�cie na wpływy �rodowiska. 

W komentarzach do artykułu natychmiast wywi�zała si� debata nad naturalno�ci�, 
wiec i etyczna akceptacj� dyskutowanej orientacji seksualnej, a tak�e nad tym, czy 

odpowiedzialne za ni� czynniki nie maja dwoistego – zale�nego od płci – charakteru: 

za razem korzy�ci, jak i choroby genetycznej (ibidem). 
94

 Póki co stwierdzono, �e czynniki te znajduj� si� na którym� z „nie-płciowych” 

chromosomów X (ibidem). 
95

 Ibidem. 
96

 Ibidem. Tłumaczenie własne: „We think of it as genes for ‘male homosexuality’, 

but it might really be genes for sexual attraction to men. These could predispose men 

towards homosexuality and women towards ‘hyper-heterosexuality’, causing women 

to have more sex with men and thus have more offspring”. 
97

 E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, op. cit., s. 157. 
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Konkluduje on: 

W przypadku homoseksualizmu biologia spotyka si�

z etyk�, co wymaga traktowania problemu w sposób de-

likatny i ostro�ny. Rzecz� niewła�ciw� byłoby uwa�anie 

homoseksualistów za odr�bn� genetycznie kast� (…). 

Jeszcze bardziej nielogiczne i niefortunne byłoby przyj�-

cie niegdysiejszej adaptacji za kryterium obecnej akcep-

tacji. Lecz rzecz� tragiczn� byłoby dyskryminowanie 

homoseksualistów ze wzgl�dy na dogmat religijny oparty 

na nieprawdopodobnym zało�eniu, �e post�puj� oni 

wbrew naturze
98

. 

Dawkins nie podejmuje dyskusji z konkretnym dogmatem odnosz�-

cym si� do orientacji seksualnych. Dla niego jednak wynikaj�ce z ró�nych 

wyzna� radykalne postawy i zachowania wobec homoseksualizmu podlegaj�

zdecydowanie bardziej surowej ocenie – w jego oczach „(…) dobrze ilustru-

j�, czym jest moralno�� inspirowana wiar� religijn�”99
. 

(d) Seks i polityka 

Redukowanie fenomenu do jednej funkcji wydaje si� Wilsonowi 

szczególnie bł�dne, gdy akcentuje on wspólnototwórcz� rol� płciowo�ci. 

Nazywa on ludzi „koneserami przyjemno�ci seksualnych”, co ujawnia si�

w zło�ono�ci rytuałów poprzedzaj�cych sam akt płciowy – w obserwacji 

potencjalnych partnerów, flircie, poezji i �piewie, a wreszcie grze wst�pnej. 

„Niewiele ma to wspólnego z reprodukcj�, lecz wiele z tworzeniem si�

zwi�zków mi�dzy lud�mi”
100

. Wilson zauwa�a, �e: 

Gdyby zapłodnienie było jedyn� biologiczn� funkcj� sek-

su, mogłoby znacznie ekonomiczniej dokonywa� si�

w ci�gu paru sekund potrzebnych na pokrycie i wprowa-

dzenie członka. I rzeczywi�cie, najmniej społeczne ssaki 

parz� si� z niewiele wi�ksz� ceremoni�101
.  

                                                
98

 Ibidem, s. 155-161. 
99

 R. Dawkins, Bóg urojony, przeł. P.J. Szwajcar, Warszawa 2007, s. 391. 
100

 E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, op. cit., s. 155. 
101

 Ibidem. 
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W naturze korelacja jest wyra�na – gatunki, u których rytuał zalotów 

jest bardziej zło�ony wypracowały długotrwałe i silne wi�zi. Sprz��ony 

z ró�nymi aspektami aktywno�ci seksualnej fizjologiczny mechanizm przy-

jemno�ci jest podstawowym �rodkiem wzmacniania zachowa�, które słu��

cementowaniu tych�e wi�zi
102

.  

Wyra�n� funkcj� społeczn� pełni seks w społeczno�ciach bonobo 

(szympansa karłowatego). Interesuj�ce studium przypadku zaprezentował 

ameryka�ski uczony holenderskiego pochodzenia Frans de Waal
103

. Bonobo 

dziel� z lud�mi neoteniczn� cech� zwi�kszonej receptywno�ci seksualnej 

samic. Okazało si�, �e „(…) seks jest podstaw� �ycia społecznego tych 

małp”. W sytuacjach konfliktowych „(…) pozwala im odwróci� uwag�

i rozładowa� napi�cie (…)”, nie tylko w przypadku rywalizacji o pokarm, ale 

wszystkich pojawiaj�cych si� wa�ni
104

. De Waal opisuje typowy epizod 

z �ycia bonobo: 

Obserwowałem kiedy� jak młody samiec Kako niechc�cy 

zagrodził przej�cie po gał�zi przero�ni�tej samiczce Le-

slie. Najpierw go popchn�ła; wtedy jednak Kako, który 

nie czuł si� pewnie na drzewie, złapał gał�� jeszcze moc-

niej i wyszczerzył nerwowo z�by. Wówczas Leslie ugry-

zła go w r�k�, zapewne by zmusi� do rozlu�nienia 

uchwytu. Kako pisn�ł gło�no i pozostał na miejscu. Wte-

dy Leslie otarła si� sromem o jego bark. Ten gest uspo-

koił Kako, który odsun�ł si�, ust�puj�c jej miejsce na ga-

ł�zi. Wygl�dało na to, ze Leslie ju� była bliska ponowne-

go u�ycia siły, ale zrezygnowała na rzecz pojednawczego 

kontaktu seksualnego
105

. 

 To, co w przypadku ludzi okre�lane jest mianem kompulsywnego 

seksu – stosunek zachodz�cy z przymusu, w stresowych sytuacjach – stanowi 

                                                
102

 Ibidem. 
103

 Zob. F.B.M. de Waal, Seks w społeczno�ciach bonobo, „�wiat Nauki”, wydanie 

specjalne, nr 1 (7) z wrze�nia-pa�dziernika 2006 r., s. 17-23. 
104

 Ibidem, s. 20 i 22. 
105

 Ibidem, s. 21. 
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u bonobo podstawowy mechanizm pojednawczy, słu�y przezwyci��aniu 

agresji
106

.  

(…) u bonobo sztuka pojedna� dzi�ki seksowi osi�gn�ła 

chyba swój ewolucyjny szczyt. Zachowania płciowe s�

u nich niemal synonimem zachowa� społecznych”
107

. 

U małp tych wyj�tkowo cz�sto dochodzi do ró�norodnych zachowa�

płciowych z homoseksualnymi na czele. Wyst�puj�ce najcz��ciej stosunki 

mi�dzy samicami – zdaniem de Waala – stanowi� �ródło oparcia si� społecz-

no�ci bonobo raczej na silniejszych zwi�zkach samic, które dorastaj�c migru-

j� mi�dzy typowymi dla naczelnych tzw. nietrwałymi społeczno�ciami (fis-

sion-fusion societties), których stały element stanowi� samce. Jest to odst�p-

stwo od sformułowanej przez Richarda Wranghama reguły, �e „(…) najsil-

niejsze wi�zi ł�cz� t� płe�, która pozostaje w macierzystej grupie”
108

. 

 Wydaje si� godnym odnotowania, �e model �ycia społecznego bono-

bo mógłby stanowi� dobry punkt odniesienia w analizowaniu feministyczne-

go postulatu „erotyzacji” stosunków mi�dzyludzkich, w tym sfery publicznej 

(parlamentu). Jest to „wizja emotywnej wspólnoty”, w której moralno��

oparta jest nie na philia (uczuciu skierowanym do alter ego), ale na eros – 

„miłosnym po��daniu skierowanym ku komu� obcemu”
109

. Dla autora po-

równawcze badania nad bonobo – najbli�szym człowiekowi genetycznie 

zwierz�ciem – a tak�e nad szympansami, maj� stanowi� wst�p do bardziej 

wnikliwych prób rekonstrukcji ludzkiej przeszło�ci
110

. 

 U człowieka, za spraw� istotnej społecznej roli seksualno�ci, zaszło 

to, co Wilson okre�la mianem autokatalizy, w korelacji mi�dzy �rodowiskiem 

i zachowaniem si�111
. Stała dost�pno�� seksualna kobiet oraz konieczno��

wymiany dóbr w obr�bie i mi�dzy grupami prowadziły do redukcji klasycz-

                                                
106

 Ibidem, s. 18-20. 
107

 Ibidem, s. 21. 
108

 Ibidem, s. 20-21. 
109

 Patrz: M. �roda, Nieobecno��, Wykluczenie i Feministyczna Nadzieja, [w:] idem, 
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nych zachowa� agresywnych i zast�pienia ich negocjacjami i intrygami
112

. 

Według sformułowanej w 1988 roku hipotezy inteligencji makiawelicznej
113

: 

(…) inteligencja jest adaptacj� do radzenia sobie ze zło-

�ono�ci� �ycia w półotwartych grupach oraz z sytuacj�, 

która anga�uje potencjalnie skomplikowan� równowag�

pomi�dzy współprac� i rywalizacj� z tymi samymi jed-

nostkami
114

. 

 Zło�ono�� organizacji prowadziła do uniezale�nienia sukcesu repro-

dukcyjnego od czynników �rodowiskowych, czyni�c d o b ó r  p ł c i o w y  

głównym mechanizmem ludzkiego doboru naturalnego. Doszło do tego, �e 

„(…) stare filogenetyczne formy jawnej dominacji naczelnych zostały zast�-

pione zło�onymi technikami społecznymi”
115

. Powstał nowy typ samca alfa

(dominuj�cego), wła�ciwy prawdopodobnie dla pierwotnych społeczno�ci 

homonimów. Robin Fox opisuje go w ten oto sposób: 

Opanowany, przebiegły, ch�tny do współpracy, atrakcyj-

ny dla pa�, dobry dla dzieci, odpr��ony, nieust�pliwy, 

wymowny, zr�czny, m�dry i sprawny łowca, umiej�cy 

si� dobrze broni�116
. 

 W dalszym toku ewolucji człowieka „do seksu doł�czyła miło��”117
. 

Wzmocnienie wi�zi mi�dzy pojedynczymi partnerami pozwoliło na powsta-

nie podziału ról. De Waal pisze wr�cz o pewnego rodzaju wymianie usług: 

stała receptywno�� seksualna, a tak�e „(…) silny pop�d płciowy pozwala 

kobiecie wymienia� seks na m�skie �wiadczenia i opiek� ojcowsk�, gwaran-
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tuj�c� trwało�� rodziny nuklearnej
118

. Od tej pory m��czyzna wyruszał razem 

z reszt� grupy-gangu na polowanie, kobieta za� zostawała, by zbiera� po�y-

wienie ro�linne i zapewnia� dzieciom lepsz� opiek�119
.  

 Wilson w Socjobiologii – przy okazji krytyki rozumowania opartego 

na korelacji ekologicznej i homologii – przestrzega jednak: „Bezpodstawnym 

jest twierdzenie a priori, i� to m��czy�ni byli wyspecjalizowan� klas� (…)” 

prowadz�c� „(…) grupowe wyprawy łowieckie (…)”
120

. Zauwa�a, �e: 

Nie ma (…) przekonuj�cych dowodów przemawiaj�cych 

za tym, �e polowaniami zajmowali si� m��czy�ni, a ko-

biety pozostawały w domu. Sytuacja taka wyst�puje 

obecnie w społecze�stwach łowiecko-zbierackich, lecz 

porównania z innymi naczelnymi nie daj� wskazówek co 

do momentu, w którym ta cecha wyst�piła
121

. 

Podobie�stwa struktury społecznej miedzy lud�mi i szympansami mog� jed-

nak wynika� z ewolucyjnej konwergencji i a nie ze wspólnych ewolucyjnych 

korzeni
122

. Rozumowanie powy�sze jest tym bardziej niepoprawne, �e to 

bonobo s� genetycznie bli�sze człowiekowi
123

. Wilson przypomina ponadto, 

�e na przykład u lwów to samice poluj� „(…) współpracuj�c w grupach 

i ci�gn�c za sob� potomstwo, podczas gdy samce zwykle trzymaj� si� z da-

la.”
124

. De Waal zauwa�a, �e u człowieka rozwin�ł si� wyj�tkowy u naczel-

nych system, w którym ci��ar wychowania młodych spoczywa równie� na 

samcach
125

. 

 Jak zauwa�a de Waal, u człowieka rozwin�ł si� wyj�tkowy u naczel-

nych system, w którym ci��ar wychowania młodych spoczywa równie� na 

samcach. M��czyzna, wi���c si� trwale z kobiet�, zyskuje du�� pewno��

swojego ojcostwa, czym nie mo�e si� cieszy� samiec bonobo. Z perspektywy 

ewolucyjnej mo�na przewidywa�, �e ewolucja zaopatrzyła samce człowieka 
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w zdolno�ci do ponoszenia wi�kszych nakładów na dochowanie potomstwa. 

Tym samym behawior rodziny nuklearnej – niewyst�puj�cy u bonobo (mimo, 

�e seksualno�� pełni u tego gatunku równie wa�n� funkcj� społeczn�) – jest 

mechanizmem wzmocnienia i przedłu�enia wzajemnego zaufania mi�dzy 

rodzicami i do tego jest faworyzowany w procesie doboru naturalnego, gdy�

zapewnia zwi�kszenie ł�cznej warto�ci przystosowawczej (wi�ksz� dziet-

no��). U bonobo przyrost naturalny jest bardzo niski – na wolno�ci rozmna-

�aj� si� niewiele cz��ciej ni� w niewoli, a ich obecn� populacj� szacuje si� na 

zaledwie dziesi�� tysi�cy osobników. Autor jest zdania, �e wyst�puj�ce 

u człowieka tabu seksualne – wstyd i potrzeba intymno�ci, obce pozostałym 

naczelnym – jest przede wszystkim �rodkiem słu��cym zapewnieniu trwało-

�ci rodzinie. Zastanawiaj�c si� nad przyczynami zró�nicowania społecznego 

wymiaru zachowa� seksualnych u szympansów, bonobo i ludzi, de Waal 

dochodzi do wniosku, �e wynikaj� one z przystosowania w toku historii natu-

ralnej do ró�nych siedlisk i zasobów pokarmowych
126

. I znów z tej perspek-

tywy mo�na analizowa� feministyczn� ide� odrzucenia intymno�ci relacji 

rodzinnych, domu i sfery prywatnej w ogóle – ł�czone poniek�d z ide� „ero-

tyzacji” stosunków społecznych hasło Carol Hanish: „Prywatne jest politycz-

ne”
127

. 

 Zdaniem Wranghama, to, co ł�czy ludzi i bonobo, a odró�nia te ga-

tunki od szympansów, to zintensyfikowanie aktywno�ci seksualnej i defawo-

ryzowanie agresji wewn�trzgrupowej
128

. Godne odnotowania jest przy okazji, 

�e seksualno��, w swoim pozarozrodczym wymiarze (budowania zaufania), 

prowadzi do r e d u k c j i  p r ze mo c y  w e w n� t r z  z b i o r o w o �c i  mi�dzy 

innymi przez k o n s o l i d a c j �  j e j  w o kó ł  g r u p y - g a n g u  wła�nie, co – 

przynajmniej teoretycznie – sprzyja rozwojowi przemocy skierowanej na 

zewn�trz wspólnoty, przeciwko obcym. Nie gwarantuje ona tym samym 

r e d u kc j i  p r z e mo c y  w  o gó l e ,  cho� by� mo�e stanowi jej warunek 

wst�pny. 

 Innej natury ni� sam mechanizm oksytocynowy jest ju� jednak efekt 

doboru płciowego w historii naturalnej gatunku, który promował rozwój 

zdolno�ci umysłowych, prowadz�c do zdumiewaj�cego wzrostu mózgów 
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homonimów. Wynikało to najprawdopodobniej z tego, �e m�ska inteligencja 

stała si� czym� pokroju pawiego ogona – wyrafinowan� „ozdob� seksual-

n�”129
. O takiej genezie ludzkiej inteligencji �wiadczy zdaniem Goeffrey’a 

Millera fakt, i� podczas gdy z pokolenia na pokolenie mózgi ewoluowały, 

w ludzkiej kulturze panował technologiczny zastój. Dopiero ostatnie kilka 

tysi�cy lat przyniosło rozkwit inwencji ludzkiej, wykorzystuj�cej redundan-

cj� mózgu – nadmiarow� moc obliczeniow�, któr� mo�na było wykorzysta�

do rozwi�zywania innych ni� społeczne problemów
130

. 

Podsumowanie 

 Dobór płciowy człowieka – traktuj�cy inteligencj� i umiej�tno�ci 

społecznej interakcji jako swoisty „pawi ogon” i tym samym stymuluj�cy ich 

ewolucyjny rozwój – wraz z selekcyjnym wpływem kultury, skierowały 

człowieka w stron� neotenii: oswojenia, złagodzenia temperamentu, podwy�-

szenia predyspozycji umysłowych (szczególnie zdolno�ci na�ladownictwa 

i pami�ci). Odnosz�c si� do stanowiska klasycznej szkoły nauk społecznych 

– w szczególno�ci do uwagi Ruth Benedict o tym, �e kultura jest gromadzona 

i reprodukowana „na organizmy”, b�d�c przekazywan� „(…) z pokolenia na 

pokolenie drog� tradycji”
131

 – Zdzisława Pi�tek zauwa�a: „W kontek�cie 

bada� nad biologicznymi prerekwizytami kultury trudno przeceni� znaczenie, 

jakie ma dla jej zaistnienia i trwania bezradno�� ludzkiego noworodka oraz 

zwi�zane z tym ‘wydłu�one dzieci�stwo’ umo�liwiaj�ce uczenie si� i wy-

chowywanie trwaj�ce niemal do ko�ca �ycia”
132

. 

 Wygl�da wi�c na to, �e to wła�nie neotenia – uwarunkowana jak 

najbardziej biologicznie i najprawdopodobniej powstała w wyniku doboru 

płciowego – czyni nas zwierz�tami wybitnie „kulturalnymi”. Wilson podkre-

�la istotn� rol� długotrwałego dorastania, uczenia si�, na�ladownictwa i za-

bawy – aspektów neotenii, b�d�cych wła�ciwie warunkiem zaistnienia kultu-

ry
133

 – szczególnie u jej pocz�tków, kiedy opierała si� ona wył�cznie na tra-

dycji ustnych przekazów. To neotenia poluzowała znacznie nasz� „genow�

smycz”
134

, obdarzywszy nas elastycznym umysłem. A to dzi�ki niemu „(…) 
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człowiek uczestniczy w nadorganicznym strumieniu kultury, podobnie jak za 

po�rednictwem gamet uczestniczy w rzece genów”
135

.  

 Oto wi�c przed naszymi oczami rysuje si� obraz samonap�dzaj�cego 

si� procesu ewolucyjnej autokatalizy, w tym koewolucji genowo-kulturowej. 

Dobór płciowy doprowadził do „eksplozji inteligencji”, polegaj�cej mi�dzy 

innymi na wyniesieniu ludzkiego uczenia si� na poziom na�ladownictwa, bez 

którego kultywowanie tradycji byłoby niemo�liwe. To w ten sposób powstał 

czynnik doboru nowego typu: �rodowisko kulturowe – pocz�tkowo towarzy-

sz�ce temu naturalnemu, z czasem je przesłaniaj�ce. Oto wi�c realizuje si�

idea koewolucji: samo-hodowla – w tym drog� doboru płciowego – wiedzie 

ku neotenii, a ta wzmaga uczenie si�, rozci�gaj�c je na niemal cały okres 

trwania �ycia osobniczego; a tak�e prowadzi do tego, �e seksualno�� zyskuje 

dodatkowe, pozarozrodcze funkcje. Za spraw� niego i dzi�ki rozwojowi spo-

łecznych zdolno�ci intelektualnych (rozpoznawanie si�), furtka zaufania na 

drodze do zło�onego – wzmacnianego przez kultur� – systemu wzajemno�ci 

otworzyła si� szeroko, pozwalaj�c wspólnocie na konsolidacj� i ograniczenie 

wewn�trznych aktów przemocy. Powstały w ten sposób behawior rodziny 

nuklearnej – sfery prywatnej, niedost�pnej dla innych przedstawicieli spo-

łeczno�ci – nadaje nowego potencjału grupom-gangom, jako organizacji pre-

kursorskiej wobec pa�stwa. Do powy�szego doprowadziły zarazem kultura 

i przypuszczalnie poprzedzaj�ca j� neotenia – dwa fenomeny, faktycznie 

koewoluuj�ce r�ka w r�k� i najwidoczniej współwarunkuj�ce si�, które po-

siadaj� moc poprawiania, „uszlachetniania” ludzkiej natury. Istotn� rol�

w tym „cywilizowaniu” odegrała szeroko poj�t� płciowo��. 

 Takiej wizji natury ludzkiej mo�na by zarzuci�, �e grzeszy nie tylko 

redukcjonizmem biologicznym – uderzaj�cymi wr�cz uproszczeniami – ale 

i nadmiernym optymizmem antropologicznym. Sami socjobiologowie przy-

znaj�, �e prezentowane przez nich koncepcje to przede wszystkim naukowe 

hipotezy – z wszystkimi tego konsekwencjami. Dobrze jest traktowa� je jako 

jedno z uprawnionych uj�� tego zło�onego zagadnienia. Przy wnikliwszym 

ogl�dzie socjobiologiczna wizja poczciwego człowieka pierwotnego nie jest 

wcale jednoznacznie pozytywna. Do optymizmu jednak wizja ta zdaje si�

uprawnia�. W tym miejscu przypomnie� mo�na słowa, jakie Tennessee Wil-

liams wło�ył w usta Blanche Du Bois: „Mo�e nie zostali�my stworzeni na 
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podobie�stwo Boga, ale od tego czasu nast�pił pewien post�p”
 136

. Jednak�e 

zagadnienie post�pu w ewolucji biologicznej (samo zestawianie naukowego 

terminu „ewolucji” i warto�ciuj�cego – „post�pu”) to temat, który zdaniem 

autora zasługuje na osobne omówienie. 
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