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PRZEDMOWA 

Dwa lata temu dr Joanna Hańderek zaproponowała 
mi, żebym napisała krótkie opracowanie dotyczące biolo-
gicznych podstaw kultury. Tekst miał być zamieszczony 
w podręczniku akademickim na temat filozofii kultury. 
Kiedy jednak napisałam to wszystko, co wydawało mi się 
ważne, okazało się, że opracowanie ponad trzykrotnie 
przekracza objętość wyznaczoną przez redaktorów pod-
ręcznika i stąd pomysł, aby opublikować go oddzielnie. 

Metafora pawiego ogona przywołana w tytule tego 
opracowania ma zasadnicze znaczenie ze względu na 
jego sens. Ideą przewodnią moich rozważań jest przed-
stawienie tradycyjnego sporu o zakres tego, co wrodzone, 
i tego, co nabyte w naturze ludzkiej w kontekście współ-
czesnej wiedzy zarówno z dziedziny nauk przyrodni-
czych, jak i humanistycznych. Sądzę, że na obecnym eta-
pie rozwoju wiedzy zasadniczym pojęciem umożliwiają-
cym zrozumienie tego sporu jest pojęcie ludzkiego 
umysłu oraz poglądy dotyczące jego powstania, jego 
struktury i sposobów jego funkcjonowania. Odwołanie się 
do fenomenu pawiego ogona ma wskazywać na to, że 
ludzki umysł, podobnie jak kultura, która jest jego wy-
tworem, ma biologiczne korzenie i że mógł on powstać 
w wyniku działania doboru płciowego, jako „biologiczny 
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luksus”. Umysł pierwotnie pozostawał na usługach roz-
mnażania płciowego i dopiero wtórnie okazał się niezwyk-
le skutecznym „narządem przystosowawczym”. Fakt, że 
sposoby funkcjonowania umysłu nie są ściśle zaprogra-
mowane genetycznie, sprawia, że może on być używany 
w sposób niezwykle różnorodny w zależności od sytuacji 
w środowisku i w zależności od indywidualnego doświad-
czenia. Dlatego ludzkie kultury są tak zróżnicowane i mo-
gą się nadal rozwijać w sposób trudny do przewidzenia. 

Osobniki gatunku ludzkiego to takie szczególne pawie, 
które potrafią wykorzystywać swój ozdobny ogon nie 
tylko do zalotów, ale przede wszystkim do rozprzestrze-
niania się na ziemi, a nawet do oderwania się od niej i do 
szybowania w kosmos.  

Z mojego punktu widzenia najciekawsze są jednak 
zmagania ludzkiego pawia ze swoim ogonem. Zmagania, 
które możemy śledzić zarówno w dziejach filozofii, jak 
i literatury oraz sztuki. Jedni sądzili, że posiadanie takie-
go imponującego ogona jest grzechem i należy go asce-
tycznie wyskubać lub przyciąć. Inni sugerowali, że moż-
na go całkowicie ignorować, gdyż istotom rozumnym nie 
godzi się żyć dla ogona. Jeszcze inni wykorzystywali swo-
je zdolności i swój rozum do podkreślania jego atrakcyjno-
ści, pisząc wiersze, malując obrazy i rozwijając wszelkie 
dziedziny sztuki. Tak więc ogon rośnie i odradza się jak 
feniks z popiołów, w różnych postaciach we wszystkich 
przejawach ludzkiej kultury. Jest bowiem na usługach naj-
bardziej fundamentalnej zasady życia, czyli biologicznego 
imperatywu rozmnażania się. 

Pragnę podziękować profesorowi Lucjanowi Kocikowi, 
pierwszemu czytelnikowi tego opracowania, za cenne ra-
dy, które skrzętnie wykorzystałam. Mam nadzieję, że przy-
gotowane przeze mnie opracowanie zainteresuje tych 
wszystkich, którzy zajmują się filozofią kultury. 

 
Zdzisława Piątek 

w Krakowie, 4 października 2007 r.



I. CO TO ZNACZY, ŻE KULTURA JEST 
AUTONOMICZNA WZGLĘDEM NATURY? 

I.1. Uwagi wstępne 

Od wieków toczy się spór o to, jakie są przyczyny róż-
norodności osobników w obrębie gatunku ludzkiego. Co 
czyni ludzi takimi, jakimi są, czyli rozumnymi, twórczy-
mi i odpowiedzialnymi podmiotami swoich czynów. Ist-
nieją dwie teorie, które proponują z pozoru alternatywne 
wyjaśnienie obserwowanych faktów. Jedna z nich, nazy-
wana determinizmem biologicznym, stanowi, że źródłem 
różnorodności jest biologicznie uwarunkowana rozmai-
tość cech dziedzicznych. Druga, nawiązująca do pojęcia 
tabula rasa i nazywana enwironmentalizmem, głosi, że 
różnice pomiędzy ludźmi są wynikiem odmiennych 
wpływów środowiska.  

Już na wstępie warto wyjaśnić, że kiedy mówimy, iż 
jakaś cecha jest uwarunkowana biologicznie, to zakłada-
my, że jest wrodzona, czyli uwarunkowana genetycznie. 
A kiedy mówimy, że jakaś cecha jest uwarunkowana 
przez środowisko, to rozumiemy przez to, iż jest nabyta 
w rozwoju indywidualnym, czyli wyuczona. Jednakże 
pojęciowe rozgraniczenie tego, co wrodzone, i tego, co 
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nabyte w rozwoju jednostki ludzkiej, rozmywa się przy 
bliższej analizie „wrodzoności” i mechanizmów warun-
kujących procesy uczenia się. Trudność polega na tym, iż 
nie wszystkie cechy wrodzone, czyli uwarunkowane ge-
netycznie, są wykształcone w momencie narodzin, a na-
bywanie, czyli uczenie się określonych sprawności, doko-
nuje się na podłożu wrodzonych predyspozycji. Determi-
nacja genetyczna i środowiskowa wzajemnie się współ-
określają, ponieważ są ściśle sprzężone. Okazuje się, że 
radykalne przeciwstawianie tego, co wrodzone, temu, co 
nabyte (wyuczone), stanowi uproszczenie i jest prawdzi-
we tylko w przybliżeniu. Z tego powodu spór między 
zwolennikami natywizmu i enwironmentalizmu jest 
trudny do rozstrzygnięcia i budzi wiele emocji. Każdy 
bowiem ze zwolenników przeciwstawnego stanowiska 
przytacza jednostronnie faktyczne zależności między 
obserwowanymi zjawiskami. Zważywszy, że na gruncie 
kultury – stanowiącej z natury rzeczy arenę tego sporu – 
bardzo trudno określić, w jaki sposób dokonuje się sprzę-
żenie tego, co genetycznie uwarunkowane, z tym, co wy-
uczone; spór ten na obecnym etapie rozwoju nauk wydaje 
się nierozstrzygalny. Rozwijając temat moich rozważań, 
będę zwracała uwagę na współzależność uwarunkowań 
biologicznych określanych często jako natura ludzka od 
uwarunkowań środowiskowych określanych jako kultu-
ra. Takie uproszczenie, czyli zredukowanie uwarunko-
wań środowiskowych do czynników kulturowych, jest 
usprawiedliwione tym, że w historii gatunku ludzkiego 
środowisko kulturowe odgrywa nieporównanie większą 
rolę aniżeli środowisko przyrodnicze. 

Tak więc spór między zarysowanymi powyżej dwoma 
opozycyjnymi stanowiskami toczy się od czasów antycz-
nych i ulega zmianom w miarę narastania wiedzy i no-
wych danych istotnych ze względu na rozumienie tego 
niezwykle złożonego problemu. Na marginesie warto 
dodać, że spór o udział tego, co wrodzone, i tego, co na-
byte w rozwoju ontogenetycznym, stanowi przedmiot 
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kontrowersji nie tylko w odniesieniu do człowieka, ale 
także w odniesieniu do innych organizmów żywych. Jed-
nakże w pierwszym wypadku spór jest trudny do roz-
strzygnięcia zarówno dlatego, że dotyczy nierozpoznanej 
zależności pomiędzy uwarunkowaniami biologicznymi 
określonymi przez genotyp a ich fenotypową realizacją 
dokonującą się w konkretnych warunkach środowisko-
wych, jak i dlatego, że jego rozstrzygnięcie jest uwikłane 
w różne założenia filozoficzne, ideologiczne, a nawet po-
lityczne.  

Uprzedzenie do wyjaśnień biologicznych wydaje się 
mieć swoje źródło w ideologiach egalitarnych, które mylą 
zachodnią koncepcję równości wobec prawa (praktyczne za-
stosowanie zasady, że wszyscy ludzie są równi) ze stwier-
dzeniem, że między ludźmi nie ma żadnych różnic (Kimura, 
2006, s. 11, podkreślenie moje – Z.P.). 

Zwolennicy egalitaryzmu twierdzą, że ludzie byliby 
równi, gdyby podlegali identycznym wpływom środo-
wiska, gdyby opieka, wychowanie i wykształcenie były 
takie same. Natomiast zwolennicy rasizmu czy seksizmu 
są skłonni utrzymywać, że biologicznie uwarunkowane 
różnice pomiędzy osobnikami, czyli naturalne determi-
nacje niezależne od środowiska społeczno-kulturowego, 
uzasadniają różne prawa, które ludziom przysługują np. 
ze względu na kolor skóry czy płeć. Zwolennicy tego 
poglądu zachowują się tak, jakby zasada: „różni, ale 
równi”, nie była od czasów oświecenia zasadą regula-
tywną, charakteryzującą stosunki międzyludzkie. Wielu 
wybitnych filozofów przyrody i antropologów zwraca 
uwagę na to, że to właśnie biologiczna różnorod-
ność  osobników gatunku ludzkiego nadaje war-
tość  i  doniosłość  kulturowemu pojęciu równości 
wobec prawa. Jak zauważa François Jacob (1987)  

Różnorodność jest sposobem chronienia tego co możliwe. 
Funkcjonuje jako swego rodzaju zabezpieczenie przed tym 
co przyszłe” (Jacob, 1987, s. 96).  
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Wiele wskazuje na to, że różnorodność jest wartością 
par excelence. Co więcej, w przypadku gatunku homo sapiens 
naturalna różnorodność jest wzmacniana przez różnorod-
ność kulturową pozwalającą ludzkości adaptować się do 
nieustannie zmieniających się warunków życia i lepiej wy-
korzystywać zasoby tego świata, a także – miejmy nadzieję 
– pozwoli na osiągnięcie symbiotycznej koegzystencji ga-
tunku ludzkiego z przyrodą.  

W ramach pojęciowych antropologii kulturowej spór 
o biologiczne uwarunkowania kultury jest sporem o to, 
w jakim stopniu biologiczna natura gatunku homo sapiens 
wymodelowała społeczno-kulturowe struktury naszej 
cywilizacji. Wyrażając to samo w języku współczesnej 
biologii, można sformułować twierdzenie, że spór o bio-
logiczne uwarunkowania kultury jest sporem o to, jak 
bardzo restrykcyjne są ograniczenia kultury przez geny. 
Jedni podkreślają, że to właśnie biologiczna natura wyge-
nerowała społeczno-kulturowe struktury ludzkiego świa-
ta. Drudzy twierdzą, że biologiczne tworzywo natury 
ludzkiej jest swobodnie modelowane przez kulturę, a sto-
sunkowo duży zakres tej niezależności jest potwierdzony 
przez ogromne zróżnicowanie systemów kulturowych. 
Jak zauważa Steven Pinker (2005), wielu antropologów 
kultury przejawia uczulenie na wszelkie biologiczne wy-
jaśnienia ludzkich zachowań.  

Wszelkie sugestie, że nasz umysł ma jakąś wrodzoną 
strukturę, traktuje  się  nie  jako hipotezy, które mogą  
s ię  okazać  nies łuszne, lecz jako myś l i, których na-
leży unikać, bo są  niemoralne (Pinker, 2005, s. 9, pod-
kreślenie moje – Z.P.).  

Takie podejście nie może współistnieć z szacunkiem 
dla prawdy, twierdzi Pinker, i trudno mu nie przyznać 
racji. Ponieważ niemal w każdej kulturze obok trudnych 
do rozpoznania wartości i celów uniwersalnych istnieją 
także łatwo dostrzegalne cele i wartości unikatowe, nieo-
becne w społeczeństwach innego typu, to wśród antropo-
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logów kultury panuje przekonanie, że systemy kulturowe 
są całkowicie autonomiczne względem biologicznych 
uwarunkowań. Różnorodność kultur, podobnie jak róż-
norodność biologicznych przejawów życia, jest zjawi-
skiem łatwym do uchwycenia, bo jest postrzegana na 
pierwszy rzut oka. Badaczom różnych kultur narzuca się 
wszechogarniające poczucie odmienności stylów i sposo-
bów życia respektowanych w obrębie konkretnych sys-
temów kulturowych. Natomiast to, co stanowi podstawę 
tego zróżnicowania, niezwykle trudno dostrzec, podobnie 
jak powietrze, w którym jesteśmy zanurzeni. Jednakże 
uważna analiza tekstów z dziedziny antropologii kultu-
rowej pokazuje, że niemal wszyscy badacze de facto przy-
jmują jakieś oczywiste założenia wskazujące na biolo-
giczne prerekwizyty kultury. Ze względu na temat moich 
rozważań właśnie te ukryte założenia będą stanowiły 
przedmiot szczególnego zainteresowania, niczym niewi-
doczny negatyw utrwalony na kliszy fotograficznej, i bę-
dą one wywoływane oraz przedstawiane explicite jako 
dopełnienie omawianych poglądów.  

I.2. Różnorodność kultur – interpretacja 
antropologiczna  

Ruth Benedict (2005), która badała kultury plemienne 
Indian Ameryki Północnej, zwróciła uwagę na to, że 
u Indian Zuni za najbardziej negatywną cechę osobnika 
była uważana chęć wyróżniania się, autorytet osobisty 
albo chęć dominowania w grupie. „Ideałem ich jest czło-
wiek dostojny i uprzejmy, który nigdy nie stara się prze-
wodzić i nie wywołuje krytycznych komentarzy ze strony 
sąsiadów” (Benedict, 2005, s. 78). Kogoś, kto przejawiał 
chęć dominowania, oskarżano o czary i wieszano za kciu-
ki. Benedict twierdzi, że nawet z zawodów, takich jak np. 
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biegi, eliminowano zawodników, którzy stale wygrywali. 
Zuni byli bowiem zainteresowani zawodami, w których 
wszyscy zawodnicy mieli równe szanse, a uzdolniony 
biegacz, zawsze zwycięski, naruszał równe szanse pozo-
stałych zawodników i właśnie dlatego bywał z nich wy-
kluczony. Natomiast u Kwakiutlów niezwykle wysoko 
była oceniana potrzeba okazywania własnej wielkości 
i niższości rywali, co prowadziło do bezkrytycznego sa-
mochwalstwa. Obserwowaną różnorodność systemów 
wartości i wzorów kultury Ruth Benedict uznawała za 
przejaw niezależności kultury od uwarunkowań biolo-
gicznej natury. Funkcja systemów kulturowych miała 
bowiem polegać na swobodnym dostosowaniu natury do 
wymogów kultury. Benedict, podobnie jak wielu innych 
badaczy pierwszej połowy ubiegłego wieku, była przeko-
nana, że plastyczna natura ludzka jest formowana przez 
wzorce zawarte w kulturze, podobnie jak Arystotelesow-
ska forma kształtowała materię. Rezultatem badań prze-
prowadzonych przez antropologów kultury na początku 
ubiegłego wieku było powszechnie akceptowane twier-
dzenie, że żadne biologiczne ograniczenia nie są nieu-
chronnie nakładane na struktury społeczne ani na ludzkie 
zachowania społeczne. Ludzkość jest nieskończenie po-
datna na kulturowe udoskonalenia i dlatego wszelkie 
zmiany społeczne, a nawet utopie, są możliwe do zreali-
zowania. Zwolennicy tego nurtu, nawiązując do tradycji 
humanizmu, pragnęli ukonstytuować pojęcie człowie-
czeństwa, podkreślając niezależność człowieka od biolo-
gicznych determinacji, a przez to utwierdzali przekonanie 
– głęboko zakorzenione w tradycji – o ludzkiej odmienno-
ści od reszty świata zwierzęcego. Ludzka wolność, jako 
konstytutywny element człowieczeństwa, miała bowiem 
polegać na niemal nieograniczonej zdolności transcendo-
wania wszelkich przyrodniczych ograniczeń. 

Jak już wspominałam, trudności związane z rozstrzyg-
nięciem sporu o to, w jakim zakresie czynniki natury bio-
logicznej ograniczają kulturę, a w jakim kultura jest auto-
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nomiczna i kształtuje biologiczną naturę, polegają na tym, 
że niezwykle trudno odseparować uwarunkowania prze-
kazywane za pośrednictwem genów od wpływów śro-
dowiskowych uwarunkowanych przez kulturę i przeka-
zywanych za pośrednictwem tradycji. Ze szczególnym 
naciskiem pragnę podkreślić, iż uczestnicy sporu uznają, 
że człowiek jest bytem uwarunkowanym zarówno biolo-
gicznie, jak i kulturowo. Temu nikt nie przeczy. Natomiast 
sporne jest wyjaśnienie natury i zakresu uwarunkowań 
biologicznych i kulturowych. Jedni, w poszukiwaniu od-
powiedzi na pytanie: „Kim jesteśmy?”, podsuwają hasło: 
„Jesteśmy naszymi genami”, a drudzy hasło: „Kultura nas 
stwarza”. Nietrudno zauważyć, że na obecnym etapie 
rozwoju nauk biologicznych i nauk o kulturze takie sfor-
mułowanie sporu sprawia, iż jest on pozorny. Oba czyn-
niki, zarówno natura, jak i kultura, uczestniczą w realiza-
cji ludzkiego bytowania w świecie i oba należy uwzględ-
nić w określaniu istoty człowieczeństwa. Kontrowersje 
biorą się stąd, że mocne akcentowanie uwarunkowań 
społeczno-kulturowych jest rozumiane jako negacja uwa-
runkowań natury biologicznej, a nacisk na uwarunkowa-
nia biologiczne jest rozumiany jako negacja zależności 
społeczno-kulturowych. Tego typu poglądy byłyby za-
sadne przy założeniu o alternatywnym charakterze zależ-
ności między naturą i kulturą, a obecnie wiemy już, że 
tego typu zależność nie zachodzi. W kontekście tego spo-
ru niezwykle ważne jest także i to, że jak zauważa Pinker 
(2005, s. 327): „wiele współczesnych pojęć ma nieostre, 
rozmyte granice, a ludzki umysł odróżnia nieostre grani-
ce od braku jakichkolwiek granic”. Ludzie odróżniają 
całkowity brak determinacji od determinacji częściowych, 
mimo że nie potrafią ich ściśle określić i mimo że mają 
skłonność do myślenia dysjunktywnego. Błąd sprowa-
dzania złożonych zagadnień do prostej dychotomii spra-
wia, że w omawianym sporze zamiast zasady wzajemne-
go naświetlania stanowisk przedstawianych przez uczest-
ników sporu działa zasada wzajemnego zaciemniania. 
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Celem moich rozważań nie będzie jednak rekonstrukcja 
sporów o naturę ludzką, lecz wykorzystanie argumenta-
cji, która w tych sporach została przedstawiona, do wyja-
śnienia natury biologicznych uwarunkowań systemów 
kulturowych. Dlatego w pierwszej kolejności przedstawię 
antropologiczną koncepcję autonomii kultury na przy-
kładzie poglądów Alfreda Louisa Kroebera, Ruth Bene-
dict i Margareth Mead, a następnie na przykładzie poglą-
dów Edwarda Osborna Wilsona i psychologa ewolucyj-
nego Geoffreya Millera spróbuję określić biologiczne 
uwarunkowania kultury w procesie koewolucji genowo-
kulturowej. 

I. 3. Czy człowiek, jako istota żyjąca w kulturze, 
jest bytem nienaturalnym? 

A.L. Kroeber (1973), podobnie jak wielu innych antro-
pologów pierwszej połowy ubiegłego wieku, rozwijał 
teorie kultury, zwracając szczególną uwagę na to, że sys-
temy społeczno-kulturowe są niezależne od determinacji 
biologicznych. Twierdził on, że różnica między społecz-
no-kulturowym poziomem ludzkiej ewolucji, który na-
zywał „poziomem nadorganicznym”, a poziomem ewo-
lucji biologicznej jest tej samej natury, co różnica między 
poziomem nieorganicznym a organicznym. Jest to jako-
ściowy skok, a nie ciągłe przejście. Mimo to Kroeber uwa-
żał, że kultura, czyli nadorganiczny system ludzkiego 
bytowania ufundowany na systemie organicznym, jest 
naturalnym etapem ewolucji gatunku Homo sapiens. Są-
dzę, że przytoczona teza Kroebera zasługuje na uwagę 
dlatego, iż pozostaje w sprzeczności z tezą antropocen-
trycznego humanizmu, głoszącego, że dzięki partycypacji 
w kulturze: „człowiek jest bytem w najwyższym stopniu 
nienaturalnym” (Luc Ferry, 1995, s. 22). Odrzucając to 
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twierdzenie, Kroeber uznałby jednak twierdzenie podzie-
lane przez humanistów, że ludzkie dystansowanie się od 
natury dokonuje się za pośrednictwem kultury.  

Zarówno Kroeber, jak i Ruth Benedict, Margaret Mead 
czy Claude Lévi-Strauss zwracają uwagę na to, że badacz, 
który stara się wyjaśnić systemy kulturowe przez odwo-
łanie się do czynników natury biologicznej, popełnia błąd. 

Źródłem błędu jest bowiem to, że procesy działające na 
obu poziomach są do siebie zupełnie niepodobne i dla kogoś, 
kto chce te z jawiska rozumieć ,  różnice są  o wiele  
ważniejsze niż  podobieństwa (Kroeber, 1973, s. 76, 
podkreślenie moje – Z.P.). 

W świetle zacytowanej wypowiedzi Kroebera można 
zrozumieć, dlaczego spór o charakter zależności między 
naturą a kulturą jest ciągle żywy. Zwolennicy autonomii 
kultury, uznając podobieństwa między oboma dziedzi-
nami, uważają jednak, że „różnice są o wiele ważniejsze 
niż podobieństwa”. Natomiast zwolennicy ujęcia socjo-
biologicznego uważają, że podobieństwa są niezwykle 
istotne nie tylko dla rozumienia zależności, jakie pomię-
dzy nimi występują, ale także ze względu na ontyczny 
charakter zjawisk w obu dziedzinach. Po to, żeby kultura 
była możliwa, zależności pomiędzy genotypem a fenoty-
pem musiały zostać poluzowane i sposób oraz charakter 
tego poluzowania został określony na poziomie biolo-
gicznym. Różne sposoby interpretacji tego poluzowania 
zostaną przedstawione w II części rozważań, w kontek-
ście analizy koewolucji genowo-kulturowej. Kultura uj-
mowana przez Kroebera holistycznie jako system nad-
organiczny jest zarówno zjawiskiem autonomicznym, 
jak i heterogenicznym ze względu na organiczny, czyli 
biologiczny poziom ewolucji. Jednakże rzeczą niezwykle 
istotną, ze względu na sposób rozumienia rozważanego 
sporu, jest to, że w poglądach antropologów kulturo-
wych, których tu przywołuję, nie można dostrzec 
niczego, co łączyłoby te poziomy, i dlatego wiedza 
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z dziedziny biologii człowieka nie wnosi niczego, co 
mogłoby pomóc w lepszym rozumieniu człowieczeństwa. 
W konsekwencji – w ramach pojęciowych antropologii 
– istnieje przepaść między człowiekiem a światem zwie-
rząt, podobnie jak między ludzkim językiem pojęciowym 
a okrzykami i „językami” zwierząt. 

Kroeber przedstawia autonomię i heterogeniczność 
kultury względem natury, wskazując na różnice między 
zachowaniami określonymi dziedzicznie a wyuczonymi 
w środowisku kulturowym. Zwraca uwagę na to, że lu-
dzie wznoszą budowle, np. tamy, na rozmaite sposoby 
i wykorzystują do budowy różnorodne materiały w miarę 
rozwoju technik budowlanych. Natomiast bobry budują 
tamy zawsze tak samo, z tego samego rodzaju materiałów 
i wcale się tego nie uczą. Aby zmienić sposób budowy 
tamy przez bobra, należałoby wyposażyć jego organizm 
w nową instrukcję budowy zapisaną w języku informacji 
genetycznej. Wrodzona zdolność budowy tam przez bo-
bry, podobnie jak wszystkie inne wrodzone sposoby za-
chowania dziedziczone na poziomie biologicznym, są 
transmitowane z pokolenia na pokolenie w języku infor-
macji genetycznej, czyli za pośrednictwem DNA. Nato-
miast wśród ludzi to nie dziedziczność, lecz tradycja 
przekazuje z pokolenia na pokolenie kulturowe sposoby 
budowania tam, podobnie jak wszelkie inne wzory sta-
nowiące osnowę kultury. Pociągnijmy jednak dalej tę ana-
logię przywołaną przez Kroebera w celu wyeksponowa-
nia różnicy między naturą a kulturą. Czym różni się ge-
netycznie określona instrukcja budowania tam przez 
bobry, od instrukcji wykorzystanej do zbudowania Tamy 
Asuańskiej? Zasadnicza różnica została już wspomniana; 
zmiana dziedzicznej instrukcji budowania tam wymaga-
łaby u bobrów zmiany zawartości programu zapisanego 
w języku informacji genetycznej. Taka zmiana trwałaby 
miliony lat ewolucji. 

Ponadto, wrodzony program budowy tam jest tłuma-
czony za pośrednictwem biologicznych struktur wbudo-
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wanych w organizmy bobrów. Dlatego funkcjonalne wy-
korzystanie tego programu dokonuje się w sposób ściśle 
określony z określonych materiałów. Do budowy tam 
bobry zawsze wykorzystują drzewa, bo ich zęby nie na-
dają się do obróbki innego materiału. Dlatego nie mogą 
one skolonizować terenów niezalesionych, gdyż do bu-
dowy tam nie potrafią wykorzystywać np. kamieni. Na-
tomiast człowiek, budując tamy, wykorzystuje nie in-
stynkt, czyli wrodzoną instrukcję, lecz projekt sporządzo-
ny przez inżynierów. Ludzkie projekty budowania tam to 
instrukcje zapisane w języku pojęciowym przy użyciu 
wykształconego umysłu. Z kolei struktury ludzkiego 
umysłu kształtują się pod wpływem informacji zgroma-
dzonej w kulturze, czyli na zewnątrz organizmu. Jednak-
że analizując różnice pod względem sposobu budowania 
tam przez ludzi i przez bobry, nie należy gubić z pola 
widzenia ludzkiego umysłu ani pomijać tego, że sposób 
jego funkcjonowania zależy od biologicznych możliwości 
mózgu. Wrodzone instrukcje określające zdolność  
uczenia się stanowią tę genetyczną smycz sprzęgającą 
umysł z mózgiem i sprawiającą, że umysł potrafi korzy-
stać z informacji zgromadzonej na zewnątrz organizmu. 
Dzięki temu ludzki umysł jest „narządem” uniwersal-
nym, który może być wykorzystywany na rozmaite spo-
soby. Tak więc ludzkiej zdolności budowania tam niepo-
dobna wyjaśnić bez zrozumienia genezy i sposobów 
funkcjonowania umysłu powstającego na podstawie dzie-
dzicznych instrukcji, które są  otwarte, to znaczy mają 
wpisany program z konieczności ostatecznie formowany 
przez czynniki środowiskowe. Tak więc tworzenie kultu-
ry wymaga zdolności umysłowych, które są określone 
biologicznie. 

Wspomniana otwartość dziedzicznych instrukcji umoż-
liwiających zaistnienie i rozwój kultury sprawia, że dziec-
ko między drugim a czwartym rokiem życia oczekuje na 
bodźce językowe, które zadecydują o jego kompetencji 
językowej, oczekuje także na wzorce moralne, które doo-
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kreślą jego moralny profil. Dojrzałość emocjonalna również 
wymaga odpowiednich interakcji społecznych, i w tym 
sensie człowiek rodzi się jako istota niegotowa, ze zdolno-
ścią do urzeczywistnienia określonego zespołu potrzeb, na 
określonym etapie indywidualnego rozwoju. Zależności 
pomiędzy genotypem a fenotypem poluzowały się, gdyż 
dzięki strukturom ludzkiego umysłu wrodzone instrukcje 
dotyczące oddziaływania ze środowiskiem ograniczają się 
do otwartych wskazówek, pozostawiających pewną swo-
bodę ich realizacji. Natomiast wrodzony wzorzec zacho-
wania bobrów wychodzi z warsztatu dziedziczności nie-
zmienny, zawsze taki sam i gotowy we wszystkich szcze-
gółach. Tradycja – w rozumieniu Kroebera, „jest 
przekazywana przez jednego drugiemu”. Jest więc trady-
cja informacją zewnętrzną względem organizmu, czymś 
dodanym do organizmów, czymś, co znajduje się poza 
nimi. W tym kontekście „kultura, to tyle co tradycja albo 
społeczne dziedzictwo”. Dlatego zwierzęta nieposiadające 
egzosomatycznych mechanizmów przekazywania infor-
macji z pokolenia na pokolenie nie posiadają kultury, 
a tym samym nie posiadają historii. Są one skazane na „or-
ganiczny” kanał przekazywania informacji międzypokole-
niowej, kanał niewrażliwy na indywidualne modyfikacje 
tej informacji. Dlatego też zwierzęta nie posiadają historii 
innej niż naturalna. 

Charakteryzując kulturę na gruncie antropologii, wielu 
badaczy przeciwstawia kulturę Naturze. Akcentując au-
tonomię kultury, Claude Lévi-Strauss (2005) zwraca uwa-
gę na to, że pojęcie „kultura” pochodzi od łacińskiego 
cultive, „pielęgnować”, czyli „otaczać opieką”, i pierwot-
nie było ono odnoszone do uprawy roli. Kultura miała na 
celu doskonalenie „dzikiej natury” niezależnie od tego, 
czy było to pole leżące odłogiem, czy też jednostka ludzka 
poddawana procesom wychowania. Lévi-Strauss zwraca 
uwagę na to, że kultura tworzy swoisty porządek różnią-
cy się od życia biologicznego, podobnie jak życie orga-
niczne różni się od materii nieorganicznej. 
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Nie należy pytać, czy kultura jest funkcją czynników gene-
tycznych, bowiem sam dobór tych czynników, ich względna 
częstotliwość i kombinacja są jednym z efektów kultury (Lévi-
Strauss, 2005, s. 59).  

Przytoczona wypowiedź jest przykładem jednostron-
nego ujmowania zależności kulturowych i biologicznych 
w sposobie rozumienia kondycji ludzkiej. Fakt, że ele-
menty kultury mogą wpływać na częstość występowa-
nia określonych genów w populacji, nie znaczy jednak, 
że biologiczne ograniczenia, czyli geny, są dziełem kul-
tury. Czym innym jest biologia jako nauka badająca bio-
logiczne ograniczenia kultury, która – jako nauka – jest 
dziełem kultury, a zupełnie czym innym jest to, do czego 
biologia się odnosi. Lévi-Strauss, używając określenia 
„czynniki biologiczne”, popełnia błąd ekwiwokacji. Nie 
tylko nie dostrzega on zależności kultury od czynników 
biologicznych, ale także uznaje całkowity rozziew mię-
dzy ewolucją biologiczną a ewolucją kulturową. „Społe-
czeństwo nie jest rozwinięciem natury, lecz jej rozkła-
dem. To nowy gmach zbudowany z gruzów poprzed-
niego” (Lévi-Strauss, 2005, s. 60). Jednakże wiele 
wskazuje na to, że ten nowy gmach nie został zbudowa-
ny z gruzów poprzedniego, lecz nadbudowany na po-
przednim i funkcjonuje na zasadzie wzajemnego oddzia-
ływania biologicznie uwarunkowanej natury i kultury. 
Jak wykazały badania socjobiologów, kultura ma wpływ 
na częstotliwość występowania niektórych czynników 
biologicznych, takich jak np. awersja do kazirodztwa 
utwierdzana przez zakaz kazirodztwa. Ale żeby zakaz 
kazirodztwa mógł zadziałać, potrzebne są pewne biolo-
gicznie określone dyspozycje emocjonalne i skłonność do 
egzogamii wyrażająca się za pośrednictwem np. miłości 
od pierwszego spojrzenia. Nowe kulturowe wzorce i róż-
norodne sposoby zaspokajania biologicznie zadanych 
potrzeb nie mogą być traktowane jako przejaw całkowitej 
niezależności kultury od natury, gdyż takie rozumienie 
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jest uproszczeniem. Uproszczeniem, które gubi biolo-
giczne podłoże kultury.  

Ina C. Brown (2005) zwraca szczególną uwagę na fakt, 
iż na naturalne ludzkie skłonności nakładają się różno-
rodne kulturowe formy ich realizacji i dopiero rezultat 
tych transformacji jest tym, co dla człowieka naturalne.  

Otóż prawda jest taka, że ludzie myślą, czują i działają 
tak, jak działają, ponieważ wychowani zostali w takiej kul-
turze, w której te właśnie sposoby myślenia, odczuwania 
i zachowania są uznawane nie tylko za dobre i właściwe, ale 
także za naturalne (Brown, 2005, s. 277).  

Ponieważ na gruncie antropologii forma społecznych 
zachowań, czyli zwyczaje i obyczaje, mają istotne znacze-
nie, a biologiczna materia, którą one kształtują, jest dru-
gorzędna, to tym samym w analizie ludzkich zachowań 
uzasadnione wydaje się pierwszorzędne znaczenie uwa-
runkowań kulturowych w stosunku do uwarunkowań 
biologicznych. Brown, podobnie jak wielu innych socjo-
logów, zwraca uwagę na pragmatyczną wartość zwycza-
jów i wzorów zachowań społecznych. Niezależnie od 
tego, czy zwyczaje są dobre albo złe, są one jednak nie-
zmiernie istotne, gdyż ich przestrzeganie sprawia, że za-
chowania innych stają się przewidywalne. Dzięki nim 
możemy wiedzieć, czego możemy oczekiwać od innych 
i czego inni oczekują od nas. Nasza kultura przejawia się 
w naszych rutynowych czynnościach, a te same biolo-
giczne potrzeby można realizować w zależności od oto-
czenia na rozmaite sposoby. Można jeść pałeczkami, pal-
cami, nożem i widelcem, można określać pokrewieństwo 
według rozmaitych wzorów, praktykować różne obrząd-
ki związane z pochówkiem czy też z zawieraniem mał-
żeństwa. Tego typu analiza antropologiczna gubi jednak 
z pola widzenia to, co istotne, czyli biologicznie określone 
potrzeby, np. głód, więzy krwi czy śmierć, których za-
spokajaniu służą lub wokół których tworzą się kulturowe 
wzorce. Fundamentalny charakter tych potrzeb wychodzi 
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na jaw wtedy, kiedy w sytuacji zagrożenia śmiercią gło-
dową świat dzieli się na przedmioty jadalne i niejadalne, 
a kulturowo określony sposób jedzenia staje się wtedy 
zupełnie nieistotny.  

Analizując zależności między biologicznie określoną 
naturą ludzką a kulturą w kontekście poszukiwania istoty 
człowieczeństwa, jedni, jak np. H. Rickert (2005), podkreś-
lają wprost, że „W gruncie rzeczy antropologię interesuje 
człowiek kultury, nie zaś człowiek natury” (Rickert, 2005, 
s. 23). W takim ujęciu różnica stanowisk między huma-
nistami a przyrodnikami w sprawie roli czynników bio-
logicznych i kulturowych wynikałaby z różnych przed-
miotów badania. Nauki humanistyczne przez definicję 
swojego przedmiotu byłyby odseparowane od nauk przy-
rodniczych i na odwrót. Inni, podobnie jak Stefan Czar-
nowski (2005), twierdzą, że: „Kultura jako zbiorowy do-
robek poprzednich pokoleń jest środowiskiem, w którym 
ludzie są zatopieni, a przez to człowiek nie jest istotą na-
tury lecz ukulturowionej zbiorowości” (Czarnowski, 2005, 
s. 26). Najdalszy od jednostronności w ujmowaniu istoty 
kultury był wybitny polski antropolog Bronisław Mali-
nowski. Rozumiał on kulturę jako „integralną całość, na 
którą składają się narzędzia i dobra konsumpcyjne, ludz-
kie idee, wierzenia i zwyczaje” (Malinowski, 2005, s. 34). 
Podkreślał jednak, że teoria kultury powinna się także 
odwoływać do faktów biologicznych. Malinowski do-
strzegał bowiem, że człowiek tworzy kulturę dzięki bio-
logicznie określonym umiejętnościom przekształcania 
świata. Co więcej, tworząc kulturę, człowiek tworzy no-
we środowisko, które, podobnie jak środowisko biolo-
giczne, należy nieustannie odnawiać, podtrzymywać 
i organizować. Ponadto Malinowski dostrzegał także, że 
nowe środowisko kulturowe generuje nowe potrzeby. 
Potrzeby, których natura jest niezwykle różnorodna 
w stosunku do potrzeb biologicznych, a tempo zmian, 
jakim one podlegają, jest nieporównanie większe. Liczne 
fakty z dziedziny antropologii, zgromadzone przez ba-
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daczy kultur plemiennych pod koniec XIX i na początku 
XX wieku, były przez ich następców interpretowane w du-
chu relatywizmu kulturowego. Sądzono, że zgromadzone 
obserwacje dostarczają argumentów na rzecz całkowitej 
autonomii systemów kulturowych, nie dostrzegano bo-
wiem żadnych uniwersalnych, ponadhistorycznych uwa-
runkowań biologicznych. 

Sądzę, że w kontekście rozważań dotyczących biolo-
gicznego uwarunkowania kultury warto się bliżej przyj-
rzeć argumentacji przytaczanej dla uzasadnienia autono-
mii kultury względem uwarunkowań biologicznych przez 
dwie wybitne badaczki kultur plemiennych, Ruth Benedict 
i Margaret Mead.  

I.4. Podłoże kultury w ujęciu Ruth Benedict 
i Margaret Mead 

Jak już wspominałam, R. Benedict (2005) badała kultu-
ry plemienne Indian Ameryki Północnej i była przekona-
na, że stanowią one „laboratorium, w którym możemy 
badać różnorodność ludzkich instytucji. Jest to jedyne 
laboratorium form społecznych, jakie mamy i jakie mieć 
będziemy” (Benedict, 2005, s. 632–633). Dokonując ob-
serwacji kultur przedpiśmiennych, Benedict zwróciła 
szczególną uwagę na dominującą rolę zwyczaju w okreś-
laniu ludzkich stosunków ze światem. Twierdziła, że lu-
dzie kultur pierwotnych przejawiają wprawdzie chęć 
odróżnienia się od świata, ale nie poczuwają się do 
wspólnoty z rodzajem ludzkim. Nie istnieje dla nich inny 
niż rodzimy styl życia narzucony przez grupę, w której 
dorastają od chwili narodzin. Benedict uważa, że dopiero 
cywilizacja zachodnia, która uzyskała względną jednoli-
tość, a jej zwyczaje i zasady rozprzestrzeniły się niemal na 
cały świat, dostarczyła ludziom doświadczeń skłaniają-
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cych ich do utożsamiania swoich nawyków i zwyczajów 
z naturą ludzką. Poczucie wspólnoty z rodzajem ludzkim 
jest owocem kultury zachodniej, twierdzi Benedict.  

Benedict jest jednak przekonana, że obserwowany dy-
stans w stosunku do kultury zachodniej jest możliwy 
dzięki znajomości niezwykle zróżnicowanych kultur ple-
miennych, cechujących się skrajnym etnocentryzmem. 
Twierdzi, że wiedza z dziedziny antropologii przyczynia 
się do sformułowania bliższego prawdzie poglądu na 
kulturę i jej stosunek do natury, gdyż dopiero z perspek-
tywy kultur plemiennych możemy dostrzec pewne istot-
ne zjawiska, które w ramach kultury zachodniej są prawie 
niewidoczne. Przedstawia ona następujące idee przewod-
nie dostrzegane w tej nowej perspektywie: 

 Żaden człowiek nie patrzy nigdy na świat absolut-
nie „czystym” wzrokiem, lecz za pośrednictwem 
oprzyrządowania dostarczonego mu przez rodzimą 
kulturę. 

 Zwyczaje społeczeństwa, w którym jednostka się 
rodzi, kształtują jej doświadczenia i zachowanie za-
równo w stosunku do świata, jak i w stosunku do 
innych ludzi. „Zwyczaje są soczewką, bez której nie 
moglibyśmy nic zobaczyć” (Benedict, 2005, s. 70). 

 Poza społeczeństwem nie ma żadnych innych istot 
ludzkich. W plemionach pierwotnych panuje bo-
wiem przekonanie, że poza zamkniętą grupą „swo-
ich” nie ma żadnych innych istot ludzkich. 

 Ludzie żyjący w różnych kulturach przyswajają so-
bie zespół cech właściwych społeczeństwu, w któ-
rym żyją, drogą uczenia się, czyli za pośrednictwem 
tradycji, a nie przekazu biologicznego. Dzieci adop-
towane, nawet jeżeli pochodzą z innych kultur, 
przyswajają sobie język, obyczaje i wzory kulturo-
we właściwe społeczeństwu, w którym się wycho-
wują, podczas gdy zespół cech właściwych dla ich 
biologicznych rodziców nie odgrywa żadnej roli. 
Inaczej można tę obserwację wyrazić, stwierdzając, 
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że cechy nabyte przez rodziców nie są przekazywa-
ne potomstwu za pośrednictwem genów. Podobne 
zjawiska obserwujemy także wtedy, gdy całe grupy 
porzucają swoją kulturę, np. Murzyni w Harlemie, 
i przejmują kulturę białych. Analizując zgromadzo-
ny materiał obserwacyjny, Benedict słusznie prote-
stuje przeciwko utożsamianiu obyczajów i nawy-
ków przyjętych w jakiejś kulturze z naturą ludzką.  

Przyjrzyjmy się bliżej, na czym polega, mocno akcen-
towana przez Benedict, niezależność kultury od biolo-
gicznego podłoża. Ma ona zasadzać się na tym, że „Żadna 
cecha społecznej organizacji plemiennej, języka czy religii 
nie jest zawarta w komórkach rozrodczych” (Benedict, 
2005, s. 72). I skoro tak jest, to znaczy, że język, religia 
i formy organizacji społecznej są wyuczone, czyli naby-
wane w rozwoju indywidualnym. O tym, jaki zespół cech 
kulturowych zostanie nabyty, decyduje społeczeństwo, 
w którym jednostka się rozwija. W biologicznej konstytu-
cji człowieka nie ma niczego, co dowolnemu noworod-
kowi utrudniałoby przyswojenie sobie dowolnej kultury, 
gdyż „Kultura nie jest kompleksem zjawisk przekazywa-
nych biologicznie” (Benedict, 2005, s. 631). Skoro istnieje 
niemal nieskończenie wiele różnorodnych kultur, to zna-
czy, że zachowania, wierzenia i zwyczaje jednostek ludz-
kich mogą być modelowane na nieskończenie wiele spo-
sobów. Natura ludzka jawi się jako niezapisana tabli-
ca, na której środowisko kulturowe swobodnie zapisuje 
swoje wzorce. Ponieważ w moich rozważaniach tropię 
ułomność jednostronnego rozumienia człowieczeństwa, 
pozwolę sobie przywołać cytat z książki wybitnego współ-
czesnego genetyka François Jacoba (1987), dotyczący tych 
samych zjawisk, do których odwoływała się Benedict, ar-
gumentując za autonomią kultury.  

Każde normalne dziecko, przychodząc na świat, jest 
zdolne do wzrastania w jakiejkolwiek bądź wspólnocie, mó-
wienia dowolnym językiem, przyjęcia każdej religii i kon-
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wencji społecznej. Najbardziej prawdopodobne wydaje się 
więc to, że program genetyczny ustanawia coś, co 
można by nazwać  „strukturami przyjęcia”, które 
pozwalają  dziecku reagować  na bodźce dociera ją-
ce ze środowiska, wyszukiwać  i  okreś lać  ich regu-
larność, utrwalać  je  w pamięci, a  następnie prze-
tasowywać  poszczególne elementy w nowe kom-
binacje. W miarę uczenia się, te struktury nerwowe 
stopniowo się wysubtelniają i udoskonalają. Struktury 
nerwowe, stanowiące podstawę  osiągnięć  umys ło-
wych, mogą  się  utrwalać  i  organizować  za sprawą  
sta łego wzajemnego wspó łdzia łania pierwiastka 
biologicznego i  kulturowego w rozwoju dziecka 
(Jacob, 1987, s. 95, podkreślenie moje – Z.P.).  

Jak to się dzieje, że tam, gdzie Benedict nie dostrzega 
żadnych warunków wstępnych koniecznych do nabywa-
nia dowolnego języka, religii i różnych form organizacji 
społecznych, traktując umysł dziecka jako tabula rasa, Ja-
cob wymienia cały pakiet biologicznych prerekwizytów, 
takich jak: genetycznie określone „struktury przyjęcia”, 
zdolność wychwytywania regularności, pamięć, zdolność 
specyficznego interpretowania bodźców oraz zdolność 
tworzenia struktur złożonych przez nowe kombinacje 
elementów prostych. Jak to jeszcze inaczej wyraził Kon-
rad Lorenz (1977), to, co wyuczone, odkłada się do ramy 
przygotowanej na poziomie biologicznym, bez której nie 
potrafilibyśmy myśleć. Być może, że zajmując stanowisko 
w sporze „wrodzone – nabyte”, Benedict polemizuje 
z tymi zwolennikami „wrodzoności”, którzy postulowali 
wrodzony charakter konkretnych idei i spierali się o to, 
jakiego języka używałyby dzieci, gdyby je izolować od 
kontaktów społecznych. Tymczasem program genetyczny 
umożliwiający zdolność  uczenia się  jest o wiele bar-
dziej skomplikowany aniżeli zaprogramowanie jakiegoś 
konkretnego wzoru zachowania, np. instynktu, niepodle-
gającego indywidualnej modyfikacji. Tak więc obserwa-
cja, że jakieś zachowanie jest  wyuczone, nie jest tym 
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samym co wykazanie, że nie jest  biologicznie uwa-
runkowane. 

Analizując podobny problem dotyczący stosunku 
jednostki do społeczeństwa, Benedict przeciwstawia się 
twierdzeniom o antagonistycznej naturze tej zależności. 
Sugeruje, że najbardziej błędną koncepcją XIX wieku było 
uznawanie swoistego dualizmu wyrażanego w przekona-
niu, że „to, co zostało odjęte społeczeństwu, zyskuje jed-
nostka, a to, co zostało odjęte jednostce, zyskuje społe-
czeństwo” (Benedict, 2005, s. 82). Twierdzi ona, że w rze-
czywistości relacje między jednostką a społeczeństwem 
nie są antagonistyczne, lecz współzależne, i w moim prze-
konaniu przytacza niezwykle trafne uzasadnienie tego 
twierdzenia.  

Kultura społeczeństwa dostarcza surowego materiału, 
z którego jednostka formuje swoje życie. Jeżeli surowiec jest 
ubogi, cierpi na tym jednostka, jeżeli jest bogaty, jednostka 
zyskuje szanse wykorzystania swoich możliwości (Benedict, 
2005, s. 82).  

Przytoczona wypowiedź świadczy o tym, że Benedict 
dostrzega, iż biologicznie zadane możliwości jednostki 
mogą się realizować w sposób pełny lub okaleczony, 
w zależności od tego, jakiego tworzywa do ich realizacji 
dostarcza środowisko społeczne. Największa wrażliwość 
muzyczna, twierdzi Benedict, może się rozwinąć tylko 
w takim zakresie, jaki umożliwia środowisko kulturowe. 
Jakość materiału, którego dostarcza środowisko do realiza-
cji biologicznie zadanych możliwości, może sprawiać, że te 
potencjalne zdolności mogą rozkwitać i doskonalić się lub 
obumierać. Ludzkie zdolności mogą się doskonalić także 
dzięki temu, że doświadczenia indywidualne nie giną ra-
zem z jednostką, są bowiem gromadzone na zewnątrz or-
ganizmu i trwają w równoległym strumieniu informacji, 
przekazywane z pokolenia na pokolenie drogą tradycji.  

Benedict uwalnia wprawdzie kulturę od biologicznych 
uwarunkowań przez wskazanie na to, że „w gametach 
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nie jest zawarta żadna cecha organizacji plemiennej”. 
I w tym sensie cechy uwarunkowane biologicznie, czyli 
wrodzone, byłyby cechami zawartymi w komórkach roz-
rodczych, a następnie w zygocie, która jest początkiem 
rozwoju indywidualnego każdej istoty żyjącej w kulturze. 
Jednakże takie pojęcie biologicznego uwarunkowania, 
czyli „wrodzoności”, jest absurdalne i nie daje się pogo-
dzić z wiedzą, jaką obecnie posiadamy na temat zależno-
ści fenotypu od genotypu. W komórkach rozrodczych, 
a potem w zygocie, nie jest  zawarta żadna cecha 
dojrza łego organizmu, lecz instrukcja, w jaki sposób – 
w rozwoju osobnika w konkretnym środowisku – wy-
kształcą się cechy dojrzałego osobnika, czyli jego fenotyp. 
Zygota nie ma oczu, rąk ani nóg, podobnie jak nie zawie-
ra znajomości konkretnego języka czy religii. Ale przecież 
ten fakt nie może być przytaczany jako argument na rzecz 
braku biologicznych uwarunkowań zarówno w odniesie-
niu do anatomicznych struktur organizmu, jak i w sto-
sunku do kultury. To prawda, że biologiczne uwarun-
kowanie struktury oczu różni się od biologicznego uwa-
runkowania struktury wiedzy językowej czy organizacji 
plemiennej, gdyż te dwie ostatnie sprawności są prawdo-
podobnie uwarunkowane pośrednio przez struktury 
ludzkiego umysłu. Ponadto, w przypadku gatunku ludz-
kiego żyjącego w niezwykle złożonym środowisku kultu-
rowym, rozwijający się fenotyp zostaje znacząco posze-
rzony dzięki oprzyrządowaniu pochodzącemu z kultury. 
Chwytna ręka, ukształtowana dzięki instrukcjom biolo-
gicznym, dostaje narzędzia i instrukcje, jak ich używać. 
Elastyczny umysł zostaje wyposażony w „narzędzia my-
śli”, czyli pojęcia, wartości i wiedzę. Podobnie zmysł mo-
ralny jest odpowiednio kształtowany przez zwyczaje, na-
kazy i normy moralne obecne w środowisku kulturowym.  

Ruth Benedict słusznie zauważa, że żadna cecha orga-
nizacji plemiennej ani żadne wierzenia nie są zawarte 
w gametach, ale uznaje, że istnieją wrodzone zdolności 
konieczne do powstania i respektowania odpowiednich 
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struktur plemiennych. Zauważa bowiem, że towarzystwo 
istot własnego rodzaju „wyostrza zdolności człowieka 
i nadaje im właściwą formę”. Otóż właśnie te biologicznie 
zadane zdolności, formowane właściwie lub niewłaściwie 
przez środowisko, stanowią biologiczne uwarunkowania 
albo biologiczne podłoże kultury. Biologicznie uwarun-
kowane zdolności mogą być uformowane niewłaściwie, 
jeżeli ich rozwój dokonuje się w nieodpowiednim środo-
wisku lub w nieodpowiednim czasie. Benedict przywołu-
je opisy dzieci, które na skutek nieszczęśliwego zbiegu 
okoliczności wychowywały się w lasach, i zauważa, że 
Linneusz sklasyfikował je jako odmienny gatunek. Nie 
mógł bowiem pojąć, że „te półgłówkowate bydlątka uro-
dziły się ludźmi” (Benedict, 2005, s. 72). Benedict zdaje się 
nie dostrzegać, że zdolności dzieci, które wychowały się 
w lasach, formowały się bez kontaktu z ludzkim środowi-
skiem kulturowym. Były więc kształtowane przez nie-
właściwe środowisko. Jeżeli opiekowały się nimi wilki 
lub jakieś inne zwierzęta, to ich ludzkie zdolności naśla-
dowania formowały się na wzór zachowania wilków. 
Przytoczone przez Benedict przykłady świadczą – w jej 
przekonaniu – o tym, że to kultura humanizuje ludzką 
naturę i ma w tym humanizowaniu niezwykle dużo swo-
body, gdyż bez kontaktu z ludzką kulturą dzieci rozwijają 
się jako „bydlątka”. Benedict nie dostrzega, że wilcze 
sprawności dzieci wychowywanych wśród wilków są 
rezultatem nauczenia się przez nie tego, co było możliwe 
w warunkach ich życia. Sprawność językowa „wilczych 
dzieci” jest skutkiem utraty albo zaniku możliwości wy-
kształcenia konkretnego języka we wczesnym etapie ich 
rozwoju. Fakt, że okres szczególnej wrażliwości na bodź-
ce językowe i zdolność spontanicznego opanowania języ-
ka kończy się po przekroczeniu 10 roku życia, świadczy 
o biologicznym uwarunkowaniu tych zdolności. Podob-
nie uwarunkowana jest zdolność nawiązywania głębo-
kich więzi emocjonalnych w stosunkach międzyludzkich, 
potrzeba umoralniania, poczucie autorytetu i wiele in-
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nych. Ich materia pochodzi ze środowiska kulturowego, 
ale potrzeba ich realizacji jest określona biologicznie. Są-
dzę, że Benedict podziela pogląd – szeroko rozpowszech-
niony wśród antropologów – że 

Same istoty ludzkie są mieszanką natury i kultury, ale to 
ich tożsamość  kulturowa czyni  je  ludzkimi. Moral-
ność ujarzmia zwierzę, które czai się pod skórą. Dzięki sto-
sowaniu prawa i rozumu, natura zostaje ulepszona, umoral-
niona (A. Kuper, 2005, s. 118, podkreślenie moje – Z.P.).  

Niewątpliwie można się zgodzić z tym, że istoty ludz-
kie „są mieszanką natury i kultury”, ale niepodobna się 
zgodzić z tym, że tylko tożsamość kulturowa czyni je 
ludzkimi. Ludzkimi czyni je bowiem ludzki genotyp 
rozwijający się w ludzkim środowisku kulturowym. Pod 
skórą nie czai się żadne zwierzę, tylko określony wa-
chlarz potencjalnych możliwości domagających się ufor-
mowania. Pod skórą dzieci wychowywanych w lesie nie 
czaiło się zwierzę, gdyż konkretne zwierzęce wzorce za-
chowania zostały ukształtowane dopiero dzięki naślado-
waniu wzorców obecnych w środowisku, podobnie jak 
w ludzkim środowisku zostałyby ukształtowane ludzkie 
wzorce zachowania. Te wzory podsuwane przez kulturę 
w celu formowania ludzkiej natury mogą być tak różno-
rodne, że Benedict, podobnie jak wielu innych antropolo-
gów, sądzi, iż natura nie ogranicza kultury. Niektóre jej 
wypowiedzi pozwalają wnioskować, że ludzka natura 
może być kształtowana przez kulturę jak przysłowiowa 
plastelina. Ale skoro istnieją wrodzone zdolności, które 
muszą być uformowane w określonej fazie rozwoju indy-
widualnego, to ludzka natura nie jest plasteliną. I chociaż, 
jak twierdzi Benedict, „kultura nie jest kompleksem zja-
wisk przekazywanych biologicznie”, to jednak jest kom-
pleksem zjawisk uwarunkowanych biologicznie.  

Przy bliższym badaniu okazuje się także, że zakres 
zmienności kulturowej również nie jest nieograniczony. 
Wrodzone ograniczenia zostały potwierdzone na przy-
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kładzie badania języków naturalnych, a także przez usta-
lenie zespołu określonych uniwersaliów dotyczących wy-
rażania emocji i wiele innych. Tak więc różne kultury 
dostarczają różnych wzorców do realizacji wrodzonych 
predyspozycji stanowiących biologiczne podłoże syste-
mów kulturowych. Mają one stosunkowo dużo swobody 
ze względu na to, jak układać wrodzone ludzkie pre-
dyspozycje w rozmaite konfiguracje zwyczajów i wzor-
ców charakterystycznych dla danej kultury. Jednakże 
podkreślając formującą rolę kultury względem natural-
nych predyspozycji, Benedict dostrzega także zależność 
odwrotną, pisząc:  

Ale żaden antropolog, znający z doświadczenia inne kul-
tury, nigdy nie uważał, że jednostki są automatami wypeł-
niającymi mechanicznie nakazy swej cywilizacji. Żadna ze 
znanych kultur nie by ła zdolna zniweczyć  różnic 
w temperamentach tworzących ją  ludzi.  Mamy tu 
zawsze do czynienia z kompromisem. Problemu 
jednostki niepodobna wyjaśnić ,  podkreślając anta-
gonizm między nią  a kulturą, lecz podkreś la jąc 
ich wzajemne potwierdzanie.  Jest to stosunek tak bli-
ski, że nie można omawiać wzorów kultury bez szczególne-
go uwzględnienia stosunku tych wzorów do psychologii 
jednostki (Benedict, 2005, s. 83–84, podkreślenie moje – Z.P.). 

Tak więc bliższa analiza poglądów Benedict pokazuje, 
że ogłaszając autonomię kultury względem natury, de 
facto dostrzega ona współzależność między biologicznie 
określonymi predyspozycjami a kulturą, która te predys-
pozycje rozwija. Jeżeli jednak mocny akcent na rolę czyn-
ników kulturowych odczytuje się jako negację czynników 
biologicznych w kształtowaniu jednostki, to w rezultacie 
takiego nastawienia uzyskujemy uproszczone i jedno-
stronne poglądy na naturę ludzką. 

Sądzę jednak, że nauka, w przeciwieństwie do ideolo-
gii, powinna uwzględniać wszystkie fakty istotne dla zro-
zumienia danego zjawiska. Powinna więc odrzucić uprze-
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dzenia do biologicznych wyjaśnień oraz – w przypadku 
badania biologicznych uwarunkowań kultury – zaprze-
stać bezprzedmiotowych oskarżeń o redukowanie huma-
nistyki do biologii.  

Podobne poglądy dotyczące dominującej roli czynni-
ków kulturowych w określaniu relacji międzyludzkich 
głosiła także Margaret Mead (1978, 2005). Największy 
rozgłos przyniosły jej badania dotyczące różnych sposo-
bów zachowań pomiędzy płciami w trzech różnych kul-
turach plemiennych na Samoa. Zgromadzony przez nią 
materiał porównawczy miał świadczyć o tym, że „inna 
kultura wyprodukowała odmienną naturę ludzką”. Mead 
przedstawiła różne sposoby modelowania zachowań po-
między płciami, które – w jej przekonaniu – są całkowicie 
niezależne od uwarunkowań biologicznych, gdyż to kul-
tura określa, w jaki sposób jest się chłopcem, a w jaki 
dziewczynką. Na podstawie przeprowadzonych obser-
wacji, a przede wszystkim rozmów z tubylcami, Mead 
ustaliła, że każde plemię ma swoją teorię natury męskiej 
i kobiecej, a także natury ludzkiej. Według standardów 
dostarczonych przez tradycję, jednostki osądzają zacho-
wania i rolę obu płci oraz potępiają dewiantów. Mead 
zauważa przy tym, że my sami w kulturze zachodniej 
rozdmuchaliśmy wątek płciowy w sposób gigantyczny. 
Tymczasem 

Wszelkie debaty nad pozycją kobiety, nad jej charakte-
rem i temperamentem, nad jej zniewoleniem i emancypacją 
przemilczają rzecz najistotniejszą: to, że role  obu p łci  
kszta ł tuje  kultura i że dorastający chłopiec poddawany 
jest presji otoczenia równie silnej, co dorastająca dziewczyn-
ka. (Mead, 2005, s. 281).  

Sugeruje ona, że nie ma niczego takiego jak męski 
i żeński temperament wyznaczony przez płeć biologicz-
ną, gdyż coś, co uznajemy za wrodzony temperament 
kobiecy, okazuje się rezultatem ludzkich usposobień, któ-
re z powodzeniem można wykształcić u osobnika każdej 
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płci. „Świadomość, że płciowe zróżnicowania charakteru 
są konstruktem społecznym, ma kapitalne znaczenie dla 
wszelkich zapędów reformatorskich”(Mead, s. 283). Moż-
na zatem reformować stosunki pomiędzy płciami pieczo-
łowicie wypracowane przez cywilizację zachodnią 
i można to czynić, eliminując, neutralizując lub wzmac-
niając zróżnicowanie ról społecznych przyznawanych 
przedstawicielom obu płci. Mead jest bowiem przekona-
na, że to właśnie kultura, kładąc nacisk na odmienne 
wzorce zachowań męskich i żeńskich, stwarza pozory, 
jakoby były one kontynuacją odmiennego biologicznego 
wyposażenia obu płci. Zgromadzony przez nią materiał 
obserwacyjny nie pozostawiał wątpliwości, że to środo-
wisko kulturowe określa podział pracy pomiędzy płcia-
mi, narzuca sposób ubierania się i podział funkcji spo-
łecznych. Czynniki, o których mowa, zostają następnie 
zinstytucjonalizowane i narzucone jednostkom, a każda 
z płci musi się podporządkować wyznaczonej sobie roli.  

Włączając się do grona zwolenników „niezapisanej ta-
blicy” w sporze o naturę ludzką, Margaret Mead przeko-
nuje, podobnie jak jej nauczyciel Franz Boas, że za pomo-
cą mechanizmów kulturowych społeczeństwo może two-
rzyć nowy ład pomiędzy płciami – i kształtować go 
w sposób niezwykle elastyczny. Może bowiem rezygno-
wać z eksponowania różnic pomiędzy płciami, które zo-
stały określone przez biologiczne wyznaczniki płci, lub 
może je potęgować. Jest ona także przekonana, że cechy 
kojarzone z męskością i kobiecością nie mają żadnego 
związku z płcią biologiczną. Należy więc odrzucić sztucz-
ną standaryzację płci, gdyż jest ona fikcją, która niczemu 
nie służy. Mead dostrzega jednak, że rezygnacja ze zróż-
nicowania ról związanych z płcią oznaczałaby wyrzecze-
nie się złożoności, różnorodności i całego bogactwa tych 
relacji, które zostały wypracowane w cywilizacji zachod-
niej. Postuluje więc: „Nie wpychajmy nikogo w jeden 
wzorzec, dopuśćmy wiele wzorców, by każdy móg ł  
znaleźć  to, co najbardziej  doń  pasuje”(Mead, 2005, 
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s. 288, podkreślenie moje – Z.P.). Rozwijając ten wątek, 
Mead dostrzega jednak, że sztywne zróżnicowanie zade-
kretowane na poziomie społecznym rodzi dezorientację, 
cierpienia, a nawet dewiantów, czyli ludzi, którzy nie 
potrafią dostosować się do sztywnych stereotypów przy-
jętych w danej kulturze. Zauważa, że nakazując odwagę 
tylko mężczyznom, społeczeństwo popełnia błąd tego 
samego typu, jaki popełniałoby, nakazując ją tylko arysto-
kratom lub np. tylko niebieskookim. Jeżeli bowiem biolo-
giczne wyznaczniki płci są zupełnie nieistotne w różni-
cowaniu ról społecznych, to stereotypy płci spotykane 
w różnych kulturach są w dużym zakresie arbitralne. 

Bliższa analiza poglądów Mead pokazuje, że podobnie 
jak Ruth Benedict, uznaje ona indywidualne predyspozy-
cje warunkujące zróżnicowanie płci i tym samym do-
strzega jednak biologiczne ograniczenia nakładane na 
kulturową standaryzację ról społecznych związanych 
z płcią. Uznaje więc to, o co chodzi przeciwnikom tabula 
rasa i zwolennikom poglądów uznających biologiczne 
uwarunkowanie zachowań kulturowych. W książce po-
święconej analizie konfliktu pokoleń i kłopotów związa-
nych z socjalizacją młodzieży w społeczeństwie amery-
kańskim Mead (1987) napisała, że „dziecko jest całkowicie 
uzależnione od rodziców, a (...) ludzka kultura zbu-
dowana jest  w łaśnie na tej  zależności” (Mead, 
1987, s. 137, podkreślenie moje – Z.P.). W kontekście ba-
dań nad biologicznymi prerekwizytami kultury trudno 
przecenić znaczenie, jakie ma dla jej zaistnienia i trwania 
bezradność ludzkiego noworodka oraz związane z tym 
„wydłużone dzieciństwo” umożliwiające uczenie się i wy-
chowywanie trwające niemal do końca życia. Biologicz-
nie uwarunkowana  bezradność i niesamodzielność 
ludzkiego noworodka, wymagającego troskliwej opieki 
rodzicielskiej, jest obudowana odpowiednio ukształtowa-
nymi emocjami, które cementują więzi rodzinne i wpły-
wają na relacje między płciami. U człowieka istnieje jed-
nak bardzo luźna zależność między biologicznymi pre-
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dyspozycjami a modelowaniem ról społecznych pomię-
dzy płciami, dlatego obserwujemy tak dużą różnorodność 
w obrębie ludzkich kultur. Wilson powiedziałby, że smycz, 
na której geny prowadzą kulturowe różnicowanie płci, 
jest stosunkowo długa. Jest tak długa, że językowe „opa-
kowanie płci”, czyli gramatyczne rodzaje, mogą być także 
odnoszone do obiektów nieożywionych (ten stół, to krze-
sło, ta szafa). Ale różnorodność nie oznacza całkowitej 
swobody w kulturowym modelowaniu tych ról, podobnie 
jak ogromna różnorodność języków naturalnych nie wy-
klucza biologicznego uwarunkowania zdolności języko-
wych. Stopniowe różnicowanie płci w rozwoju osobni-
czym dokonuje się pod wpływem czynników biologicz-
nych działających za pośrednictwem hormonów męskich 
i żeńskich i prowadzi do wykształcenia organów rozrod-
czych koniecznych do podjęcia funkcji reprodukcyjnych. 
Różnicowanie płci na poziomie biologiczno-fizjologicz-
nym jest również sprzężone z rozwojem na poziomie 
psychiki. Dotyczy rozwoju wrażliwości emocjonalnej, od-
powiedzialności, wyobraźni, a także kształtowania hie-
rarchii wartości wpływających na dobór partnera seksu-
alnego itp. Te niezwykle złożone procesy dojrzewania 
obserwowane w rozwoju indywidualnym są określone 
biologicznie i dokonują się w konkretnym środowisku 
kulturowym. To one właśnie stanowią osnowę, na której 
różne kultury „haftują” rozmaite wzory zachowań. Biolo-
giczne podłoże płci określa warunki brzegowe, w obrębie 
których rozwijają się wszystkie kultury. To, co z biolo-
gicznie określoną płcią czynią ludzkie kultury, opisałam 
w popularnonaukowym opracowaniu Biologia wobec płci 
i seksu, szczególnie w rozdziale „Płeć w tyglu kultury”.  

Postulat Mead, by na poziomie kultury dopuścić wiele 
różnych wzorców określających relację pomiędzy płciami, 
jest przez nią uzasadniony wskazaniem na to, że wów-
czas każdy będzie mógł wybrać takie sposoby zachowa-
nia, do jakich ma biologicznie zadane predyspozycje. Po-
wszechnie obserwowany fakt, że biologicznie zadane 
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predyspozycje mogą się w pełni rozwinąć dopiero w śro-
dowisku kulturowym, wynika z kondycji ludzkiej i nie 
może być odczytywany jako brak biologicznych uwarun-
kowań w sferze relacji pomiędzy płciami. Zarówno prze-
cenianie determinacji biologicznych akceptowane w kon-
serwatywnych systemach patriarchalnych, przeciwko 
któremu protestuje Mead i inni zwolennicy „niezapisanej 
tablicy”, jak i niedostrzeganie tych determinacji, prowa-
dzi na manowce i oddala projekt zbudowania zdrowego 
społeczeństwa.  

Różnice zachowań między płciami nie są wrodzone 
w tym sensie, że są obecne w momencie narodzin, lecz 
podobnie jak męski zarost, pojawiają się stopniowo w roz-
woju indywidualnym. Ich rozwój dokonuje się w okreś-
lonym środowisku kulturowym i jest kształtowany przez 
istniejące w danej kulturze stereotypy płci. Stereotypy ta-
kie jak długość włosów, sposób ubierania się, sposoby 
zachowania się czy odpowiednio zróżnicowane pozycje 
społeczne przyznawane kobietom i mężczyznom stano-
wią niewątpliwie wkład kultury w określanie relacji po-
między płciami. Jednakże mechanizmy kulturowe nie 
mają całkowitej swobody w kształtowaniu stereotypów 
płci, gdyż ludzkie predyspozycje określone biologicznie 
nie są nieskończenie podatne na formowanie.  

Wiele wskazuje na to, że biologiczne podłoże związane 
z różnymi predyspozycjami sprzężonymi z płcią stawia 
opór kulturze. Jakże inaczej można by wyjaśnić po-
wszechnie akceptowane różnice między płciami w zawo-
dach sportowych? Albo w odbywaniu służby wojskowej? 
Wszak ciężarna kobieta nie może być równie sprawnym 
żołnierzem jak mężczyzna, co oczywiście nie wyklucza 
wyrównywania sprawności wówczas, kiedy zrezygnuje 
z macierzyństwa. Ale mężczyzna nie musi rezygnować 
z ojcostwa po to, aby być sprawnym żołnierzem. Podej-
mując odpowiednie decyzje polityczne i uruchamiając 
odpowiednie motywacje w sferze kultury, społeczeństwo 
może eliminować lub potęgować zróżnicowane, wrodzo-
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ne predyspozycje płciowe, podobnie jak może korygować 
wady zgryzu, wymowy czy leworęczność. Kłopot polega 
na tym, że sztywno określone różnicowanie ról społecz-
nych wynikające z rygorystycznego przestrzegania ste-
reotypów płci jest opresyjne i sprawia, że kultury, w któ-
rych ono obowiązuje, wracają do normy wówczas, kiedy 
sankcje przestają działać lub kiedy ulegają poluzowaniu. 

Margaret Mead, podobnie jak Ruth Benedict, podkreś-
lając rolę wzorców i stereotypów kulturowych w kształ-
towaniu ludzkiej osobowości, dostrzega również zależ-
ność tych stereotypów od psychiki i indywidualnych pre-
dyspozycji jednostki. Jak zauważyła Benedict, „żadna ze 
znanych kultur nie była w stanie zniweczyć różnic 
w temperamentach tworzących ją ludzi”. Analiza kon-
kretnych poglądów na temat zależności pomiędzy naturą 
a kulturą pozwala stwierdzić, że w kształtowaniu jed-
nostki ludzkiej współuczestniczą oba czynniki. Ważne jest 
zarówno biologiczne podłoże zachowań społecznych, jak 
i środowisko kulturowe, w którym te biologicznie zadane 
predyspozycje dojrzewają, a potem są realizowane. Wiele 
wskazuje na to, że strukturą, za której pośrednictwem 
dokonuje się współoddziaływanie tych dwóch poziomów 
(natury i kultury), jest psychika zorganizowana jako 
ludzki umysł. To za pośrednictwem umysłu człowiek 
uczestniczy w nadorganicznym strumieniu kultury, po-
dobnie jak za pośrednictwem gamet uczestniczy w rzece 
genów. 
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II. JAKIE RACJE WSKAZUJĄ 
NA WSPÓŁZALEŻNOŚĆ NATURY 

I KULTURY? 

W pierwszej części rozważań starałam się wykazać, że 
spór o zakres autonomii kultury względem uwarunko-
wań biologicznych skupia się na rozważaniu trudności 
związanych z określeniem natury i zakresu biologicznych 
uwarunkowań nakładanych na systemy kulturowe. Świad-
czą o tym „ukryte” założenia o biologicznym podłożu 
zjawisk społeczno-kulturowych, które są obecne niemal 
u wszystkich antropologów głoszących tezę o autonomii 
kultury. Jednak dopiero w drugiej połowie ubiegłego wie-
ku podjęto komplementarne badania mające na celu do-
kładniejsze rozpoznanie biologicznego podłoża kultury 
oraz poszukiwania mechanizmów umożliwiających sprzę-
żenie tego, co w naturze ludzkiej jest wynikiem dziedzic-
twa biologicznego, z tym, co powstaje z odmiennego od 
niego dziedzictwa kulturowego. 
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II.1. Biologiczne uwarunkowania kultury 
z punktu widzenia koewolucji 

genowo-kulturowej 

Jedną z możliwych odpowiedzi na pytanie: „W jaki 
sposób w ewolucji człowieka nastąpiło sprzężenie kultury 
i dziedziczności?” zaproponował w drugiej połowie ubieg-
łego wieku wybitny amerykański entomolog z Harvardu 
Eward Osborn Wilson. Hipoteza koewolucji genowo- 
-kulturowej została przez niego sformułowana i jest nadal 
rozwijana w socjobiologii. Ta niezwykle kontrowersyjna 
dyscyplina biologiczna ma na celu „badanie biologicz-
nych uwarunkowań zachowań społecznych w świecie 
zwierząt i w świecie człowieka”. Zarys socjobiologii zo-
stał przez Wilsona przedstawiony w roku 1975, w dwu-
tomowym opracowaniu, Socjobiologia: nowa synteza, po-
święconym głównie badaniom biologicznych uwarunko-
wań zachowań społecznych w świecie zwierząt. Zaledwie 
jeden rozdział tej książki, zatytułowany „Moralność ge-
nu”, został poświęcony biologicznym uwarunkowaniom 
zachowań społecznych w świecie człowieka. Jednakże 
idee socjobiologii odniesione do człowieka stały się źró-
dłem nieporozumień i dyskusji, która miała posmak skan-
dalu naukowego. Po ukazaniu się wspomnianej książki 
Wilson opublikował jeszcze trzy opracowania poświęcone 
socjobiologii człowieka, w których obszernie analizował 
naturę biologicznych uwarunkowań nakładanych na 
ludzkie zachowania społeczne. Mimo to socjobiologia bu-
dzi sprzeciw i jest oskarżana zarówno o propagowanie 
nowego biologicznego determinizmu, jak i o redukowa-
nie socjologii do biologii, a nawet o usprawiedliwianie 
holokaustu. Jednakże do zakresu moich rozważań nie 
należy przedstawianie recepcji socjobiologii, mimo że jest 
to niezwykle ciekawy i pouczający przykład z zakresu 
socjologii wiedzy, gdyż większość zarzutów kierowanych 
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pod adresem socjobiologii jest oparta na nieporozumie-
niu. W kontekście moich rozważań ograniczę się do 
przedstawienia głównych założeń socjobiologii, założeń, 
które wiążą się z odpowiedzią na pytanie: W jaki sposób 
w ewolucji człowieka zostały ze sobą sprzężone geny 
(dziedziczność) i kultura? 

Formułując hipotezę koewolucji genowo-kulturowej 
w ramach socjobiologii, Wilson nie tylko poszukuje wyjaś-
nienia, jak w ewolucji człowieka geny i kultura zostały 
sprzężone za pośrednictwem ludzkiego umysłu, ale także 
postuluje zintegrowanie nauk humanistycznych z nau-
kami przyrodniczymi. Domaga się nowej syntezy badań 
w dziedzinie socjologii oraz biologii, polegającej na uzu-
pełnieniu nauk o społeczeństwie i nauk o kulturze przez 
empiryczne badania natury ludzkiej. Biologia jest źró-
dłem informacji o naturze ludzkiej i nauki o społeczeń-
stwie nie powinny tego źródła ignorować. Wilson twier-
dzi, że socjologia odseparowana od biologii opisuje jedy-
nie powierzchowne zjawiska społeczne i funkcjonuje tak, 
jak na przykład funkcjonowałaby astronomia bez fizyki 
lub biologia bez chemii. Nauki humanistyczne powinny 
być otwarte na nowe empiryczne badania kondycji ludz-
kiej, gdyż – jak przekonuje wybitny biolog z Harvardu – 
błędem okazuje się obmyślanie tego, co być powinno, bez 
rzetelnego rozpoznania tego, co jest. Bez rozpoznania 
skłonności człowieka stanowiących biologiczne podłoże 
kultury niezwykle trudno demaskować utopijne elementy 
w koncepcjach społecznych. Mimo spekulatywnego na-
stawienia, głęboko zakorzenionego w tradycji filozoficz-
nej, sporów o naturę ludzką nie należy rozstrzygać bez 
uwzględnienia wiedzy o człowieku. Zwraca także uwagę 
na to, że po to, aby lepiej rozumieć własne życie i zapa-
nować nad przyszłością, potrzebny jest naukowy wgląd 
w naturę ludzką, czyli rozpoznanie warunków, na któ-
rych, w procesie ewolucji, zostało człowiekowi dane życie 
na Ziemi. Wielu współczesnych filozofujących przyrod-
ników uważa, że bezradność w kierowaniu procesami 
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społecznymi w świecie, który się globalizuje, wynika z nie-
znajomości natury ludzkiej. Poznanie otaczającego świata 
umożliwiło ludziom imponujące sukcesy w jego prze-
kształcaniu i zapanowaniu nad nim, natomiast nakazy: 
Poznaj „samego siebie”, „Nie spekuluj!”, „Przestań się 
oszukiwać!”, ciągle jeszcze oczekują na realizację. W jed-
nej z ostatnio opublikowanych książek Wilson pisze:  

Nie było w dziejach myśli ludzkiej epoki bardziej sprzy-
jającej współpracy naukowców i filozofów, zwłaszcza gdy 
spotykają się w obszarach granicznych dzielących biologię, 
nauki społeczne i humanistykę. Żyjemy u progu nowej 
syntezy, w której weryfikacja idei konsiliencji wiedzy bę-
dzie największym intelektualnym wyzwaniem stojącym 
przed nauką. Królestwo filozofii, jako domeny namysłu 
nad tym co nieznane, stale się kurczy. Przed nami wspólny 
cel: przekszta łcenie moż liwie największych obsza-
rów refleksj i  f i lozoficznej  w dziedzinę  badań  na-
ukowych (Wilson, 2002, s. 21–22, podkreślenie moje – Z.P.). 

Socjobiologia ma realizować ten niezwykle ambitny cel. 

II.2. Hipoteza koewolucji – propozycja 
E.O. Wilsona 

Badając człowieka jako byt przyrodniczo-społeczny, 
Wilson (1983, 1988, 2002) wskazuje szczególny mecha-
nizm nazwany koewolucją genowo-kulturową, którego 
działanie sprowadza się do wzajemnego sprzężenia dzie-
dziczności (genów) i kultury w procesach antropogenezy.  

W momencie gdy ewoluujący gatunek rozpalił prometej-
ski ogień kultury, uruchomił tym samym łańcuch samo-
wzmacniających się reakcji, które wyprowadziły ludzkość 
poza biologiczne ograniczenia. Te ewolucyjne procesy, 
w większości nieznane, nazywamy ewolucją genowo-kul-
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turową: jest to skomplikowane, fascynujące współdziałanie, 
w którym kultura jest generowana i kształtowana przez 
wymogi biologiczne, podczas gdy rysy biologiczne są rów-
nocześnie zmieniane przez ewolucję na poziomie genów, 
w odpowiedzi na innowacje kulturowe. Wierzymy, że sama 
ta koewolucja genowo-kulturowa niewspomagana z ze-
wnątrz stworzyła człowieka i że mechanizm jej działania 
może być rozszyfrowany przez kombinację technik z zakre-
su nauk przyrodniczych i społecznych (Lumsden, Wilson, 
1983, s. 19–20). 

Hipoteza koewolucji uwzględnia najistotniejszą zmia-
nę w ewolucji człowieka polegającą na tym, że kulturowy 
zasięg przekazywania informacji i doświadczeń nie jest 
ograniczony więzami pokrewieństwa, a to ogromnie przy-
spiesza tempo ewolucji gatunku homo sapiens, w stosunku 
do tempa ewolucji biologicznej innych gatunków. Feno-
men człowieka polega na znacznym przyspieszeniu zmian 
ewolucyjnych, które było możliwe dzięki sprzężeniu na-
dorganicznego poziomu ewolucji (kultury) z pozio-
mem organicznym, czyli biologicznym. Jak pokazałam 
w pierwszej części rozważań, humaniści dostrzegają tę 
osobliwość i uznają, że stanowi ona o istocie człowieczeń-
stwa, jednakże swoją uwagę koncentrują na badaniu – 
właściwego tylko człowiekowi i w tym sensie osobliwego 
– poziomu kulturowego. Socjobiologia, a zwłaszcza hipo-
teza koewolucji genowo-kulturowej kładzie nacisk na 
potrzebę badania obu wymiarów ludzkiej egzystencji 
i poszukuje odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób i za 
pośrednictwem jakich mechanizmów w ewolucji czło-
wieka zostały sprzężone dwa heterogeniczne wymiary, 
czyli ewolucja na poziomie biologicznym uwarunkowana 
przez geny z ewolucją na poziomie kulturowym, która 
polega na pozabiologicznej transmisji informacji za po-
średnictwem tradycji. W przekonaniu autorów tej hipote-
zy Prometeuszem, który wyprowadził nasz gatunek poza 
biologiczne ograniczenia, był ludzki umysł rozumiany 
jako specyficzny sposób funkcjonowania mózgu stano-
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wiącego jego materialne podłoże. W ramach pojęciowych 
socjobiologii ludzki umysł jest traktowany jako specyficz-
ny „narząd przystosowawczy”, który powstał w procesie 
koewolucji i jednocześnie stanowi warunek jej możliwo-
ści. Jest bowiem owym zwornikiem umożliwiającym obu-
stronne oddziaływanie pomiędzy genami a kulturą. Po-
jawienie się umysłu zadecydowało o uczłowieczeniu 
hominidów, a jego rozwój świadczy o osobliwości bytu 
ludzkiego. Koewolucja polega na niezwykle skompliko-
wanych procesach współdziałania, w których istotną ro-
lę odgrywają struktury mózgu funkcjonujące na różnych 
poziomach integracji. Wiele wskazuje na to, że geny od-
działują na kulturę pośrednio, wpływając na strukturę 
ludzkiego mózgu. Z kolei struktura i sposób funkcjono-
wania mózgu określa sposób funkcjonowania ludzkiego 
umysłu i dopiero za jego pośrednictwem człowiek uczest-
niczy w kulturze. Na obecnym etapie rozwoju nauk ko-
gnitywnych procesy prowadzące od genów poprzez 
strukturę i funkcje mózgu do sposobów funkcjonowania 
umysłu są prawie nieznane. Nie wiemy, w jaki sposób 
geny wpływają na wykształcenie określonych struktur 
ludzkiego umysłu i ze zrozumiałych względów nie może-
my tej luki zlikwidować za pośrednictwem eksperymen-
tów. Jednakże badanie natury innych umysłów oraz bada-
nia w dziedzinie sztucznej inteligencji, które są prowa-
dzone w ramach kognitywizmu, przybliżają nas stopniowo 
do rozumienia naszego niezwykle złożonego umysłu.  

Lumsden i Wilson (1983), w książce poświęconej po-
wstaniu i ewolucji ludzkiego umysłu, twierdzą, że koewo-
lucja dokonuje się za pośrednictwem tzw. reguł epigene-
tycznych. Są to genetycznie uwarunkowane regularności, 
albo wytyczne (clues), które tak programują ontogene-
tyczny rozwój mózgu, a za jego pośrednictwem rozwój 
umysłu, iż w rezultacie tego oddziaływania pojawiają się 
określone ludzkie postawy i predyspozycje emocjonalne. 
Wilson wylicza kilkanaście reguł epigenetycznych, takich 
jak np. strach przed wężami, przed zamkniętymi prze-
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strzeniami, wysokością, awersja do tworzenia więzi z naj-
bliższymi członkami rodziny, a także szczególne sposoby 
wartościowania i reguły uczenia się. Należą do nich tak-
że, opisywane przez Chomsky’ego, reguły i predyspozy-
cje tkwiące u podstaw nabywania języka ojczystego, czy 
też badane przez Kohlberga fazy rozwoju poczucia mo-
ralnego, oraz wskazane przez Elanor Rosh procesy kate-
goryzacji i nazewnictwa kolorów. Badania w tej dziedzi-
nie są jeszcze w powijakach, ale to właśnie dzięki nim 
można wyjaśnić, jak powstają i na czym polegają sk łon-
ności  i  predyspozycje natury ludzkiej. Reguły epige-
netyczne sprawiają, że postrzegamy świat w określony 
sposób i chętniej uczymy się pewnych zachowań niż in-
nych. „Innymi słowy, są to algorytmy, dzięki którym po-
wstaje organizm w pełni rozwinięty pod względem funk-
cjonalnym” (Wilson, 2002, s. 227). Reguły epigenetyczne 
ukierunkowują proces przyswajania kultury, a z kolei 
kultura określa, które z genów będą przekazywane na-
stępnym pokoleniom. 

Na marginesie pragnę zauważyć, że określenie „algo-
rytmy” w odniesieniu do reguł epigenetycznych oznacza, 
iż Wilson poszerzył pierwotne znaczenie tych reguł ro-
zumianych wcześniej jako niedookreślone „wskazówki”. 
W książce, z której pochodzi cytat, Wilson (2002) odróż-
nia dwa rodzaje reguł epigenetycznych, pierwotne 
i wtórne. Pierwotne reguły epigenetyczne to nieświado-
me, automatyczne procesy przetwarzania informacji i ko-
dowania bodźców w organach zmysłowych. Indywidual-
ne doświadczenia mają tylko nieznaczny wpływ na ich 
przebieg i dlatego określenie „algorytm” może się do nich 
stosować. Natomiast wtórne reguły epigenetyczne są pra-
widłowościami dotyczącymi integracji dużych zespołów 
informacji, które wykorzystując pamięć i nastawienie 
uczuciowe, sk łaniają  umys ł  do podejmowania okreś-
lonych decyzji i ułatwiają przystosowawcze reakcje orga-
nizmu. Wyliczone powyżej przykłady reguł epigenetycz-
nych rozważanych przez Wilsona należą do wtórnych. 
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Jednakże jedne i drugie umożliwiają ludzkim umysłom 
zaprowadzenie ładu w świecie, który przytłacza swoją 
złożonością i różnorodnością. Nawiązując do badań psy-
chologów, Wilson twierdzi, że reguły epigenetyczne 
odpowiadają regułom „przygotowanego uczenia się”, 
postulowanym przez psychologów badających procesy 
rozwoju osobniczego. Przedmiotem naukowego badania 
w kontekście reguł epigenetycznych są programy zwią-
zane z określonymi predyspozycjami oraz mechanizmy 
wbudowane w neurologiczne struktury mózgu przez 
trwającą od pokoleń ewolucję na poziomie genów. Po-
znając te mechanizmy, będziemy mogli zrozumieć, jaką 
funkcję w ewolucji gatunku pełnił i pełni ludzki umysł.  

Jak już wspominałam, na gruncie socjobiologii umysł 
jest zdefiniowany funkcjonalnie i osadzony na mózgu, 
a zwolennicy koewolucji twierdzą, że jego rozwój był 
stymulowany zarówno przez rozwój struktur mózgo-
wych, jak i przez innowacje i zmiany kultury. Jeżeli 
umysł ma sprzęgać oddziaływanie między genami a kul-
turą, to zwolennicy koewolucji powinni wskazać me-
chanizmy umożliwiające przejście od genów za pośred-
nictwem umysłu do kultury i na odwrót. Faktem jest, że 
na obecnym etapie rozwoju genetyki i neurofizjologii nie 
potrafimy wskazać konkretnych mechanizmów przejścia 
od genów, które są fragmentami DNA, do emocji i pre-
dyspozycji umysłu, które są stanami świadomego umy-
słu. Jest to trudność wynikająca z niewiedzy, z faktu, że za-
równo genetyka, jak i neurofizjologia to stosunkowo młode 
gałęzie nauki. Wiedza, jaką obecnie dysponujemy, pozwala 
wyjaśnić, w jaki sposób geny warunkują np. określoną 
barwę oczu, anemię sierpowatą albo cukrzycę. Nie potra-
fimy jednak przedstawić łańcucha zależności, które pro-
wadzą od konkretnych cech behawioralnych do ich neu-
rofizjologicznych realizacji. W odniesieniu do języka nie 
potrafimy wyjaśnić, w jaki sposób określone dźwięki (fo-
netyka) wywołują w umyśle określone znaczenia, chociaż 
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takie zjawisko faktycznie zachodzi w konkretnych przy-
padkach używania i rozumienia języka.  

Wyjaśniając różnicę pomiędzy sposobem rozumienia 
zasady kazirodztwa na gruncie antropologii kulturowej 
i socjobiologii, Wilson (1988) przytacza hipotetyczny opis 
działania reguły epigenetycznej leżącej u podłoża tego 
zakazu. Twierdzi on, że w przypadku zakazu kazirodz-
twa geny kształtują postawy emocjonalne ludzi w taki 
sposób, że odczuwają oni awersję do uprawiania stosun-
ków seksualnych z osobami, z którymi przebywali razem 
we wczesnym dzieciństwie. W zamierzchłej przeszłości 
byli to najbliżsi członkowie rodziny. Na poziomie kultury 
– dla umocnienia tej awersji – pojawia się zakaz (tabu) 
kazirodztwa, który wzmacnia awersję i przyczynia się do 
zwiększenia w populacji liczebności genów awersji oraz 
do eliminowania genów umożliwiających stosunki kazi-
rodcze. Taki typ działania doboru naturalnego miał głę-
boki sens biologiczny, gdyż potomstwo ze związków ka-
zirodczych posiada liczne wady psychofizyczne. Jeżeli 
opisany mechanizm emocjonalny tkwiący u podstaw za-
kazu kazirodztwa faktycznie działa, to w celu wyjaśnie-
nia jego działania należy przyjąć, że przejście od genów 
do kultury za pośrednictwem kształtowania emocji musi 
się dokonywać poprzez system limbiczny w mózgu za-
wiadujący emocjami. Natomiast symetryczne oddziały-
wanie kulturowego zakazu (tabu) kazirodztwa na emocje 
wymaga pośrednictwa kory mózgowej i udziału świa-
domego umysłu, gdyż zakaz kazirodztwa obecny w kul-
turze trzeba rozumieć. W ten sposób koewolucja wyjaśnia 
powszechne respektowanie zakazu kazirodztwa obowią-
zujące we wszystkich ludzkich kulturach. 

Natomiast alternatywne wyjaśnienie tabu kazirodztwa 
na gruncie antropologii kulturowej traktuje zakaz kazi-
rodztwa jako zjawisko społeczne, bez odwoływania się do 
jakichkolwiek uwarunkowań biologicznych. Tabu kazi-
rodztwa obowiązuje – twierdzą antropolodzy – gdyż za-
pobiega mieszaniu ról społecznych w obrębie rodziny. 
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Córki i siostry są do wymiany, a nie do współżycia. Wia-
domo, że wymiana kobiet między grupami to niezwykle 
ważny element zawierania różnych układów społecznych 
i przetargów politycznych. Tymczasem, z punktu widze-
nia socjobiologii 

Przyczyną pierwszą, na którą wskazuje hipoteza biolo-
giczna, jest skutek kazirodztwa w postaci zmniejszenia ge-
netycznej wartości przystosowawczej. Faktem jest, że dzieci 
zrodzone ze związków kazirodczych mają mniej potom-
stwa. Hipoteza biologiczna twierdzi, że osobniki wyposażo-
ne w genetycznie uwarunkowaną skłonność do wykluczania 
pewnych związków i unikania kazirodztwa przekażą więcej 
genów następnemu pokoleniu (Wilson, 1988, s. 69). 

Wbrew oskarżeniom o biologiczny determinizm, Wil-
son nie uważa, że geny określają bezpośrednio konkretne 
sposoby realizacji niezbywalnych ludzkich potrzeb, gdyż 
jest to funkcja kultury. Głosząc tezę o dziedzicznym uwa-
runkowaniu zachowań społecznych, Wilson wyjaśnia, że 
„nie zamierzam sugerować, że wystarczy jedynie odkryć 
odpowiednie geny, żeby ustalić genetyczne podłoże 
ludzkich zachowań. Mapowanie genów to dopiero po-
czątek” (Wilson, 2002, s. 236). Większość cech organizmu, 
a zwłaszcza cechy behawioralne, są warunkowane przez 
wiele genów, które współdziałają ze sobą na rozmaite – 
często niezwykle wyrafinowane – sposoby. Ponadto, ba-
dania genetyczne wykazały, że „szlaki wiodące od genów 
do cech przez nie określanych są onieśmielająco złożone” 
(Wilson, 2002, s. 237). Mając na uwadze niezwykle złożone 
zależności między genami a ich fenotypową realizacją, 
Wilson twierdzi jednak, że kultura zależy od ludzkiego 
genotypu określającego biogram specyficznie ludzkich po-
trzeb, które muszą być zaspokojone w społecznym wymia-
rze ludzkiego świata, jeżeli jego struktury mają być stabil-
ne, a jednostki ludzkie mają mieć poczucie samorealizacji.  

Zestaw specyficznie ludzkich potrzeb określany na 
gruncie socjobiologii jako ludzki biogram, a na gruncie 
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filozofii jako natura ludzka, zawiera potrzebę posiadania, 
która jest transformacją terytorialności, skłonność do kse-
nofobii, nepotyzmu i agresji oraz przedstawioną powyżej 
skłonność do przestrzegania tabu kazirodztwa. Biogram 
zawiera także skłonność do altruizmu, potrzebę wierzeń 
religijnych oraz różnicowanie ról społecznych uwarun-
kowane dymorfizmem płciowym. Te wrodzone, biolo-
gicznie uwarunkowane potrzeby są zalążkami ludzkiej 
kultury, ale nie samą kulturą. Rozwój kultury, mimo że 
radykalnie różny od rozwoju biologicznego, nie usuwa 
przyrodniczych determinacji, lecz nadaje im nową formę 
i określa różnorodne sposoby ich zaspokajania. Obecnie 
nie potrafimy jeszcze określić, jak dalece ów biogram 
określający naturę ludzką jest plastyczny, które z jego 
parametrów są sztywno wyznaczone, a które można 
zmieniać lub lekceważyć bez większego ryzyka. Podsu-
mowując rozważania dotyczące koewolucji genowo-kul-
turowej, Wilson (2002, s. 239) stawia pytanie: „Do jakiego 
stopnia reguły epigenetyczne dopuszczają zróżnicowany 
rozwój odrębnych kultur? Czyli: Jak długa jest genetycz-
na smycz krępująca kulturę?” (Wilson, 2002, s. 239). 

Odpowiedź, jaką znajdujemy w rozważaniach Wilso-
na, jest dosyć ogólna, sprowadza się bowiem do twier-
dzenia, że  

reguły epigenetyczne są na tyle silne, że wyraźnie ograni-
czają możliwość całkowicie swobodnego różnicowania się 
kultur. Pozostawiły niezatarty ślad w zachowaniach człon-
ków nawet najbardziej rozwiniętych społeczeństw (Wilson, 
2002, s. 239). 

Są jednak na tyle luźne, że dopuszczają obserwowaną 
przez antropologów różnorodność kultur, całkiem po-
dobnie i na tej samej zasadzie jak różnorodność języków 
naturalnych. Bliższe badania pokazują, że smycze, na 
których geny za pośrednictwem reguł epigenetycznych 
prowadzą kulturę, są różnej długości. Niektóre z nich, na 
przykład te, które warunkują zakaz kazirodztwa czy 
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skłonność do nepotyzmu, są bardzo krótkie i nie pozo-
stawiają zbyt dużo swobody kulturze. Inne, które warun-
kują różnicowanie ról społecznych, potrzebę wierzeń reli-
gijnych, altruizm czy agresję, są stosunkowo długie i po-
zostawiają dużo swobody kulturowym mechanizmom za-
spokajania tych potrzeb. Jednakże żadna z nich nie jest 
tak krótka i mocna, żeby w indywidualnych przypadkach 
nie mogła być zerwana. Badania konkretnych reguł epi-
genetycznych wskazują, że kultury uległy tak daleko idą-
cym zróżnicowaniom, iż wyjaśnienie obserwowanych 
zmian może się okazać kłopotliwe dla „zadeklarowanych 
rzeczników prymatu dziedziczności”. Ta sytuacja jest 
wynikiem gwałtownego przyspieszenia tempa ewolucji 
kulturowej w stosunku do tempa ewolucji biologicznej. 
Chodzi o to, że szybko następujące zmiany i transforma-
cje kulturowe nie liczą się z biologicznymi predyspozy-
cjami i stawiają ludziom takie wymagania, którym oni nie 
mogą podołać, pozostając w zgodzie z odziedziczonymi 
skłonnościami. Wilson twierdzi, że im szybsze tempo 
ewolucji kulturowej, tym luźniejsza jest zależność między 
genami a kulturą. W momencie pojawienia się zaawan-
sowanej cywilizacji technicznej tempo ewolucji biologicz-
nej nie nadąża za tempem ewolucji kulturowej i dlatego 
kultura może tracić cechy przystosowawcze. „Rzeczywi-
ście, kultura potrafi czasem zupełnie oszaleć, przyczynia-
jąc się nawet do zguby tworzących je społeczności”, zau-
waża Wilson (2002, s. 240). Chodzi mu o znane z historii 
spektakularne przykłady upadku wielkich kultur, takich 
jak np. kultura Majów.  
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II.3. Biologiczne podłoże kultury – uwagi 
K. Lorenza, Th. Dobzhansky’ego, R. Dawkinsa 

oraz J.S. Goulda 

Konrad Lorenz (1986), którego poglądy na naturę ludz-
ką są w dużym stopniu zbieżne z poglądami Wilsona, wy-
jaśnia, dlaczego w miarę jak toczy się ewolucja naszego 
gatunku, kultura może tracić swoje cechy przystosowaw-
cze. Twierdzi on, podobnie jak Wilson, że genetycznie uwa-
runkowane preferencje i normy zachowań tracą wartość 
adaptacyjną w nowych, radykalnie różnych warunkach 
ludzkiego życia. Dotyczy to zarówno nepotyzmu, jak i kse-
nofobii, które okazują się zupełnie nieprzystosowawcze 
w świecie zmierzającym w kierunku globalizacji. Także 
preferencje do spożywania słodkich pokarmów, które 
w warunkach sezonowych braków pożywienia miały war-
tość dodatnią, w warunkach stałej obfitości pożywienia sta-
ją się źródłem otyłości. Ewoluujące kultury stawiają lu-
dziom wymagania odpowiednie do nowych warunków 
życia, którym podmioty ludzkie o predyspozycjach ukształ-
towanych w zamierzchłej przeszłości nie mogą podołać 
bez pogwałcenia skłonności ukształtowanych w za-
mierzchłej przeszłości. Człowiek nie ma predyspozycji, by 
kochać wszystkich ludzi, gdyż po naszych odległych 
przodkach odziedziczyliśmy zdolność do nawiązywania 
głębokich więzi emocjonalnych ze stosunkowo nieliczną 
grupą osób, dlatego bliźni w nadmiarze stają się obojętni. 
Także odkrywane przez psychologów falowanie emocji 
i potrzeba określonego poziomu stymulacji świadczą 
o tym, że człowiek nie może nieustannie odczuwać przy-
jemności. Między innymi chodzi o to, że przyjemność je-
dzenia, kiedy jest się głodnym, jest czymś innym aniżeli 
obżarstwo, a przyjemność odpoczynku po tym, kiedy jest 
się zmęczonym, jest nieporównywalna z lenistwem. Czło-
wiek nie jest z natury zły, twierdzi Lorenz w jednej ze swo-
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ich książek, „nie jest tylko dość dobry, aby sprostać wyma-
ganiom, które mu stawia kultura”, lekceważąca całkowicie 
biologicznie określoną wydolność natury ludzkiej.  

Pogląd Wilsona na zależność między genami a kulturą 
podziela także wybitny amerykański genetyk polskiego 
pochodzenia, Theodosius Dobzhansky. Zwracając uwagę 
na zamieszanie, które z powodów ideologicznych panuje 
w poglądach dotyczących zależności pomiędzy genami 
a kulturą, zdecydowanie opowiada się za dowartościo-
waniem udziału genów w tym procesie. 

Geny ludzkie umożliwiają człowiekowi nabywanie kul-
tury z mniejszą lub większą łatwością, ale w przeciwień-
stwie do twierdzenia rasistów nie określają, jaka będzie kul-
tura przez niego nabyta, podobnie jak dają człowiekowi dar 
mowy, ale nie określają, co on będzie mówił. Utrzymanie 
i rozwój kultury są możliwe tylko dopóty, dopóki jej gene-
tyczna podstawa jest utrzymywana lub udoskonalana 
(Dobzhansky, 1968, s. 151).  

Dobzhansky zwraca szczególną uwagę na fakt, że 
w ciągu jednego pokolenia dokonują się radykalne 
zmiany o charakterze kulturowym, których nie można za-
liczyć do zmian genetycznych. Są to zmiany mieszczące 
się w zakresie możliwości uczenia się i stanowiące urze-
czywistnienie możliwości określonych genetycznie. Po to, 
„aby przekształcić chłopów w mechaników, nie trzeba 
czekać na mutacje genów”, konkluduje Dobzhansky. 

Zwolennicy socjobiologii podkreślają, że rozwój różno-
rodnych dyscyplin przyrodniczych dostarczył subtelnych 
metod pozwalających badać zależność zjawisk kulturo-
wych od zjawisk biologicznych. Te badania nie podważa-
ją przekonania o swoistości zjawisk kulturowych i nie są 
równoznaczne z redukcją socjologii do biologii ani kultu-
ry do natury. Wilson uważa, że problem koewolucji jest 
problemem empirycznym i jest ważnym celem badaw-
czym nie tylko w naukach przyrodniczych, ale także w 
naukach społecznych. Zgodnie z głównym postulatem 
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metodologicznym socjobiologii, naukowe rozwiązanie 
tego problemu wymaga intensywnych badań interdys-
cyplinarnych dotyczących zarówno ludzkiego umysłu, 
jak i kultury. Tego typu badania oznaczają włączenie kul-
tury i umysłu w przyrodoznawcze rygory wyjaśniania 
wykorzystujące całą gamę technik badawczych, takich jak 
modelowanie matematyczne, analizy statystyczne, testo-
wanie konkurencyjnych hipotez itp. Oznaczają także włą-
czenie kultury i psychologii umysłu w szerszą perspek-
tywę poznawczą ewolucjonizmu. W ten sposób spekula-
tywny spór o naturę umysłu i o charakter biologicznych 
ograniczeń nakładanych na rozwój kultury przekształca 
się w spór merytoryczny. Socjobiologia dąży do badania 
struktur społecznych z uwzględnieniem znajomości bio-
logicznie ukształtowanych skłonności natury ludzkiej. 
Wilson jest bowiem przekonany, że sukcesy nauk przy-
rodniczych powinny się także sprawdzić w dziedzinie 
nauk humanistycznych. Wierzy, że nauka z czasem od-
słoni fundamenty uczuć moralnych i religijnych.  

Interdyscyplinarne badania natury umysłu prowadzą 
do wniosku, że reguły epigenetyczne ograniczają wpraw-
dzie funkcjonowanie umysłów, ale ich nie determinują. 
Okazuje się – jak twierdzi Stephen Jay Gould (1991) – że 
ludzki mózg, a wraz z nim ludzki umysł, nie zostały za-
programowane do ściśle określonych celów. Możliwości 
ludzkiego mózgu były zawsze o wiele większe od rzeczy-
wiście pełnionych funkcji. Gould, polemizując z tzw. ul-
traselekcjonizmem, zwraca uwagę na to, że zarówno 
struktury, jak i funkcje organizmów mają swoje „ukryte” 
możliwości. Zbudowane lub wyselekcjonowane w jed-
nym celu mogą służyć wielu innym celom. Anatomia po-
równawcza dostarcza ogromnej liczby takich przykła-
dów, jak np. pęcherz pławny i płuca, kończyny gadów 
i skrzydła ptaków, krtań, język i wargi, wykorzystywane 
w procesach mówienia, i wiele, wiele innych, o których 
wiemy z badań prowadzonych w dziedzinie anatomii po-
równawczej. Jednakże Gould, zgadzając się z tezą Wilso-
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na o biologicznym uwarunkowaniu kultury, oskarża so-
cjobiologię o ultraselekcjonizm i polemizuje z twierdze-
niem, że nasz sposób myślenia i odczuwania został 
ukształtowany w zamierzchłej przeszłości przez zbierac-
ko myśliwski tryb życia naszych przodków.  

Również wybitny angielski ewolucjonista Richard Daw-
kins (1996) uważa, że ludzki mózg, a wraz z nim umysł, 
mimo że uwarunkowane przez geny, są jednak od nich 
odrębne i dostatecznie niezależne, aby się sprzeciwić dyk-
tatowi biologicznej natury. „My, jako jedyni na Ziemi, mo-
żemy zbuntować się przeciw tyranii samolubnych replika-
torów” (Dawkins, 1996, s. 278). Odpowiadając na liczne 
zarzuty, Dawkins wyjaśnia, że nie ma żadnej sprzeczności 
w twierdzeniu, że geny wywierają statystyczny wpływ na 
ludzkie zachowanie i jednocześnie można z przekonaniem 
twierdzić, iż inne wpływy, zwłaszcza wpływy środowiska 
kulturowego, mogą działanie genów zmodyfikować, mogą 
je przeważyć lub odwrócić.  

My, to jest nasze mózgi, jesteśmy dostatecznie odrębni 
i niezależni od naszych genów, by się przeciw nim zbunto-
wać. Robimy to na małą skalę za każdym razem, gdy stosu-
jemy środki antykoncepcyjne. Nie widzę powodu, byśmy 
nie mogli zbuntować się przeciw nim również w większym 
wymiarze (Dawkins, 1996, s. 446).  

Ten bunt przeciwko dyktatowi genów, o którym wspo-
mina Dawkins, jest możliwy dzięki temu, że ludzie dyspo-
nują wolną wolą. Jednakże odwołanie się przez Dawkinsa 
do działania na zasadzie wolnej woli budzi ostry sprzeciw 
jego krytyków, którzy posądzają go o biologiczny determi-
nizm i w związku z tym przywołanie przez niego wolnej 
woli uważają za niekonsekwencję. Warto jednak zauwa-
żyć, że wolna wola jest na gruncie socjobiologii ufundo-
wana na sposobie funkcjonowania ludzkiego umysłu, dzię-
ki któremu możliwy jest ów luz między genami a kulturą. 
Luz polegający na tym, że ludzkie zachowania nie są jed-
noznacznie zdeterminowane przez geny, podobnie jak 
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instynktowne zachowania zwierząt, lecz przez skłon-
ności (reguły epigenetyczne), które podlegają rozumnym 
namysłom i osądom moralnym. I chociaż statystycznie 
biorąc, skłonności rozstrzygają o dokonywanych wybo-
rach, to jednak odstępstwa od tych prawidłowości są moż-
liwe. Zarzuty o determinizm biologiczny kierowane pod 
adresem socjobiologii są nieporozumieniem, bo ignorują 
to, co w hipotezie koewolucji genowo-kulturowej najistot-
niejsze, czyli współzależność albo wzajemne oddzia ły-
wanie między genami a kulturą.  

Mimo sporów o to, jak ścisła jest zależność między ge-
nami a kulturą, niemal wszyscy badacze ewolucji ludz-
kiego mózgu i ludzkiego umysłu są zgodni co do tego, że 
rozwinęły się one głównie w odpowiedzi na wyzwania 
społeczne. Potrzeba manipulowania zachowaniem, zdol-
ność do zawierania i dotrzymywania umów, oszukiwanie 
i samooszukiwanie się, to były istotne umiejętności ze 
względu na rozwój naszych praprzodków. W ewolucji 
człowieka decydujące były nie tyle czynniki środowiska 
przyrodniczego, ile współdziałanie w grupie z innymi 
członkami wspólnoty. Wielu współczesnych filozofów 
podejmuje problem genezy ludzkiego umysłu, uwzględ-
niając także wiedzę o człowieku, której dostarczają współ-
czesne nauki przyrodnicze. Mam tu na myśli znakomite 
analizy Matta Ridleya (2000) o pochodzeniu cnoty, a prze-
de wszystkim prace psychologów ewolucyjnych, zarów-
no te, które dotyczą analizy ludzkich zdolności poznaw-
czych, jak i zmysłu moralnego oraz psychologii płci. 

Sądzę, że dobrą ilustracją najnowszych badań dotyczą-
cych biologicznego uwarunkowania kultury jest pogląd 
Geoffreya Millera (2004) na temat ewolucji ludzkiego umy-
słu rozważanej w kontekście działania doboru płciowego. 
Miller jest przedstawicielem psychologii ewolucyjnej, czyli 
dyscypliny, którą Wilson uważa za gałąź socjobiologii. Jest 
to odważna hipoteza, zgodnie z którą ludzkie umysły 
rozwinęły się dzięki doborowi płciowemu i rozwinęły się 
nie do poznawania świata, lecz do zalotów. 



III. JAKIE MECHANIZMY EWOLUCYJNE 
UMOŻLIWIŁY POJAWIENIE SIĘ 

KULTURY? 

III. 1. Dobór płciowy i psychologia ewolucyjna 
Geoffreya Millera 

Psychologia ewolucyjna jest jedną z najmłodszych 
dyscyplin psychologicznych, badających, w jaki sposób 
zaistniały elementarne struktury ludzkiej psychiki, za 
których pośrednictwem powstają, rozwijają się i trwają 
różnorodne ludzkie kultury. Wiadomo już, że za sprawą 
mechanizmów opisanych przez biologię molekularną 
człowiek został włączony w całość biologicznego wy-
miaru ziemskiego życia, a za pośrednictwem umysłu jest 
włączony w całość ludzkiego dorobku kulturowego. Ta 
integracja gatunku ludzkiego z biosferą, której przeło-
mowe znaczenie trudno przecenić, dokonała się dzięki 
rozpoznaniu uniwersalnych mechanizmów umożliwiają-
cych przekazywanie i odczytywanie informacji biologicz-
nej, co z kolei umożliwiło wyjaśnienie jedności w obser-
wowanej różnorodności biologicznych procesów życia. 
To właśnie dzięki najnowszym badaniom w dziedzinie 
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genetyki, jedność molekularnej osnowy życia nie jest już 
wyjaśniana spekulatywnie przez wskazanie na istnienie 
si ły życiowej, lub entelechii, lecz przez wskazanie na 
konkretne molekularne struktury i mechanizmy wyko-
rzystywane także w inżynierii genetycznej.  

Okazuje się, że w rozważaniu koewolucji genowo- 
-kulturowej równie ważny jak geny jest ludzki umysł, za 
którego pośrednictwem człowiek zostaje włączony w eg-
zosomatyczny strumień kultury. Jest to strumień informa-
cji tworzonej i przekazywanej drogą pozabiologiczną dzię-
ki posiadaniu przez człowieka umysłu obdarzonego zdol-
nością pojęciowego myślenia i używania języka. Róż-
norodność ludzkich kultur została rozpoznana, ale 
mechanizmy, dzięki którym informacja zgromadzona 
w kulturze oddziałuje z informacją biologiczną płynącą „w 
rzece genów”, nadal pozostają prawie nieznane. Jak prze-
konywałam w poprzednim rozdziale, to ludzki umysł jest 
właśnie tą strukturą, za której pośrednictwem geny od-
działują na kulturę, a kultura na geny. Steven Pinker (2005) 
w znakomitej książce poświęconej sporom wokół natury 
ludzkiej wyjaśnia, w jaki sposób należy rozumieć biolo-
giczne uwarunkowania ludzkich zachowań społecznych za 
pośrednictwem umysłu.  

Jeżeli jednak wyższe funkcje umysłowe, takie jak uczenie 
się, rozumowanie czy dokonywanie wyborów, są wytwo-
rami nieprzypadkowej organizacji mózgu, to muszą istnieć 
geny odpowiedzialne za tę organizację, co z kolei nasuwa 
pytanie, w jaki sposób owe geny zostały wyselekcjonowane 
w toku ewolucji człowieka (Pinker, 2005, s. 347).  

Wiele wskazuje na to, że nie ma jednak bezpośrednie-
go związku między genami jako fragmentami DNA, 
określającymi budowę i funkcjonowanie mózgu, a np. 
zdolnością dokonywania wyboru partnera seksualnego. 
Okazuje się, że biologicznie uwarunkowane preferencje 
wyboru partnera seksualnego są uwarunkowane pośred-
nio, przez wpływ genów na odpowiednią strukturę mó-
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zgu, która z kolei wpływa na określone dyspozycje umy-
słu współdecydującego (w konkretnym środowisku kul-
turowym) o dokonywanych wyborach. Jednakże zarów-
no ludzki umysł, jak i jego natura oraz sposób oddziały-
wania z ciałem były przez wieki przedmiotem spekulacji 
filozoficznych. Dopiero od niedawna umysł, podobnie jak 
mózg, staje się przedmiotem badań naukowych. Mimo to 
badania umysłów podejmowane przez nauki kognitywne 
nie eliminują całkowicie elementów spekulatywnych 
w rozważaniach na temat natury umysłów. Warto jednak 
zauważyć, że są to spekulacje, które poszukują zazębienia 
z faktami. Jedną z nauk, która umożliwia dokonywanie 
tego typu spekulacji, jest psychologia ewolucyjna.  

III.2. Kultura jako biologiczny luksus, 
czyli „umysł w zalotach” 

Geoffrey Miller (2004) twierdzi, że podstawowym me-
chanizmem, który ukształtował struktury ludzkiego umy-
słu, był dobór płciowy. Umysł, podobnie jak pawi ogon 
i większość wizualnych ozdób stanowiących o atrakcyjno-
ści seksualnej, powstał i rozwinął się nie po to, żeby ułat-
wić przeżycie, ale po to, żeby przyciągać i zabawiać part-
nerów seksualnych.  

Miller zwraca uwagę na to, że ewolucja umysłu nie da-
je się wyjaśnić przez odwołanie się do działania doboru 
naturalnego, gdyż nie widać, w jaki sposób inteligencja, 
poczucie humoru, język pojęciowy, sztuka czy religia 
miałyby zwiększać szanse przetrwania w afrykańskich 
sawannach u zarania ludzkich dziejów. Umysł jest wspa-
niałą seksualną ozdobą, twierdzi Miller i w celu wyjaś-
nienia jego ewolucji proponuje przesunięcie uwagi z do-
boru naturalnego skoncentrowanego na badaniu czynni-
ków warunkujących przeżywalność organizmów, na 
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badanie doboru płciowego skoncentrowanego na zalotach 
i na doborze partnerów seksualnych. Odwołując się do 
działania doboru seksualnego – przekonuje Miller – moż-
na zrozumieć i wyjaśnić powstanie zadziwiającego bogac-
twa ludzkiej kultury, a zwłaszcza powstanie sztuki, mo-
ralności i inwencji twórczej, które są bezużyteczne ze 
względu na przeżycie. W nowym ewolucyjnym ujęciu 
zaproponowanym przez Millera, sztuka wyewoluowała 
w celu wabienia partnerów seksualnych i podobnie jak 
większość wizualnych ozdób stanowiących o atrakcyjno-
ści seksualnej osobników jest „biologicznym luksusem”, 
widocznym rezultatem działania doboru płciowego.  

Z punktu widzenia doboru płciowego ludzki umysł 
nie jest jedynie czymś na podobieństwo komputera po-
kładowego służącego do rozwiązywania problemów 
przetrwania, jak go zwykli rozpatrywać kognitywiści i so-
cjobiologowie, gdyż jego funkcjonowanie można lepiej 
rozumieć wówczas, gdy skoncentrujemy uwagę na tym, 
jak działa wtedy, gdy umysły łączą się w pary. Wartość 
przystosowawcza umysłów ze względu na rozwiązywa-
nie problemów przeżycia jest bowiem wtórna wobec ich 
wartości ze względu na wabienie i dokonywanie wyboru 
partnerów seksualnych. Istotne elementy doboru płcio-
wego, które są zaangażowane w zalotach, mają charakter 
psychiczny i jako neutralne ze względu na rozwiązywa-
nie problemów przeżycia wymykają się kształtującym 
procesom działania doboru naturalnego. Tak więc zaloty 
i dobór płciowy pozwalają zrozumieć, w jaki sposób 
w ewolucji człowieka została uruchomiona ewolucja cech 
i zachowań, które są atrakcyjne seksualnie, lecz bezuży-
teczne albo za mało istotne, aby mogły się rozwinąć w celu 
zwiększenia szansy przetrwania.  

Szukanie wartości dla przetrwania w seksualnie atrak-
cyjnym biologicznym „luksusie” jest chyba najbardziej ty-
powym błędem spotykanym w dwudziestowiecznych roz-
ważaniach o ewolucji człowieka. W tej książce wielokrotnie 
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sławiłem „element frywolności”, który dobór płciowy wpro-
wadza do kosmosu. Humor, który pomaga w zalotach, jest 
jednym z jego najbardziej zachwycających wytworów (Mil-
ler, 2004, s. 462).  

Miller nawiązuje także do poglądów, podzielanych 
współcześnie przez wielu ewolucjonistów, iż ludzka inte-
ligencja rozwinęła się głównie na wyzwania społeczne, 
a nie siedliskowe. To znaczy, że potrzeba kontrolowania 
i manipulowania zachowaniem innych osobników w gru-
pie społecznej była czynnikiem wiodącym w ewolucji 
ludzkiej psychiki. Działo się tak dlatego, że współdziała-
nie w grupie wymagało rozumienia innych umysłów. 
Miller twierdzi – i być może ma rację – że dobór płciowy 
był niesłusznie zaniedbywany w badaniu ewolucji ludz-
kiego umysłu.  

Dlaczego wyłącza się pożądanie i wybór seksualny 
z panteonu sił ewolucyjnych, które ukształtowały umysł 
ludzki, skoro biologia systematycznie posługuje się wybo-
rem płciowym w celu wyjaśnienia zachowania innych zwie-
rząt (Miller, 2004, s. 13).  

Jak już wspominałam, Miller, który chce uzasadnić 
istotną rolę doboru płciowego w ewolucji ludzkiego umy-
słu, zwraca uwagę na wyjątkowe ludzkie zdolności, takie 
jak: humor, zabawa myślami, zdolności narracyjne, wie-
rzenia religijne, taniec, muzyka itp. Są to cechy bezuży-
teczne ze względu na przetrwanie i dlatego trudno było je 
wyjaśnić przez odwołanie się do działania doboru natu-
ralnego. Natomiast jeżeli spojrzeć na nie jak na ozdoby 
godowe, to na tle innych niezwykłych ozdób godowych 
spotykanych w przyrodzie ich wyjątkowość nie jest żadną 
niespodzianką i łatwo daje się wyjaśnić jako rezultat dzia-
łania doboru płciowego.  
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III.3. Ludzki umysł – ozdoba seksualna 
czy sprawne narzędzie poznawania i panowania 

nad światem?  

Jak już mówiłam, w świecie zwierząt są rozpowszech-
nione różnorodne ozdoby i barwy godowe, które funk-
cjonują jako atrakcyjne atrapy seksualne zwiększające 
szanse rozrodcze osobników. Można zatem przyjąć, że na 
pewnym etapie ewolucji człowieka dobór płciowy prze-
niósł „swoje zainteresowanie” z ciała na umysł, sprawia-
jąc, że inteligencja, błyskotliwość i język wyewoluowały 
dlatego, że podobnie jak pawi ogon czy poroże jeleni oka-
zały się atrakcyjne seksualnie. Nasi przodkowie wabili 
partnerki interesującymi umysłami, a nie tylko dobrze 
rozwiniętymi ciałami. Dobór płciowy dokonywał się 
wśród hominidów jako gra społeczna, w której konwersa-
cja, urok i dowcip były wykorzystywane jako istotne atu-
ty w konkurencji o partnera seksualnego. W kontekście 
doboru płciowego, Miller z łatwością wyjaśnia obserwo-
wane wśród ludzi indywidualne zróżnicowanie cech 
atrakcyjnych seksualnie. „Dobór płciowy zmierza ku 
wzmocnieniu jednostkowych różnic, by łatwiej je było 
ocenić podczas wyboru partnera” (Miller, 2004, s. 22). 
Traktując dobór płciowy jako podstawowy mechanizm 
ewolucji ludzkiego umysłu, Miller wyjaśnia, dlaczego 
ludzka psychika stała się siłą napędową biologicznej ewo-
lucji hominidów. Jeżeli bowiem przyjąć, że umysł jest 
funkcją mózgu, a pierwotną funkcją umysłu było zwięk-
szanie atrakcyjności przy wyborze partnera seksualnego, 
to można także wyjaśnić inny, trudny do wyjaśnienia 
fakt, że  

Wielkość mózgu potroiła się u naszych przodków mię-
dzy dwu i pół miliona a stu tysiącami lat temu. Mimo to 
przez większość tego czasu nasi przodkowie wciąż wytwa-
rzali ten sam rodzaj kamiennych narzędzi zwanych pięścia-
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kami. Przez większość okresu ewolucji naszych mózgów 
panował technologiczny zastój (Miller, 2004, s. 25).  

Działo się tak dlatego, że nasi przodkowie dopiero 
wtórnie po upływie pewnego czasu zaczęli wykorzy-
stywać umysły – pierwotnie zaadoptowane do zalotów – 
w walce o przetrwanie. Sporo czasu upłynęło, zanim 
przestawili się na wynajdywanie nowych myśli i wyko-
rzystywanie inwencji twórczej nie tylko w trakcie zabie-
gania o partnera seksualnego, ale także w działaniach 
w środowisku.  

Tak się złożyło, że ozdoby godowe, które rozwinęły się 
w naszym gatunku, takie jak język i inwencja twórcza, dopie-
ro w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat przyniosły całkowicie 
nieprzewidziane korzyści sprzyjające przetrwaniu: rolnictwo, 
architekturę, pismo, obróbkę metali, broń palną, medycynę 
i mikroukłady. Przydatność tych niedawnych wynalazków 
skłania nas do przypisania umysłowi jakichś ogólnych zalet 
sprzyjających przetrwaniu (Miller, 2004, s. 28).  

Z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej, wyliczone 
osiągnięcia człowieka nie są rezultatem posiadania przez 
niego dużego mózgu, który umożliwia uczenie się i inte-
ligentne rozwiązywanie problemów przeżycia, lecz rezul-
tatem posiadania umysłu przystosowanego do zalotów, 
„które możemy przekwalifikować i nakierować na wy-
najdywanie nowych myśli, nawet kiedy nie jesteśmy zako-
chani”. Sądzę, że słaby to argument, gdyż wówczas, kiedy 
jesteśmy zakochani i mamy wysoki poziom hormonów we 
krwi, to akurat nie nowe myśli są nam najbardziej po-
trzebne do wyboru partnera seksualnego. Moje wątpliwo-
ści budzi twierdzenie Millera, że pierwotną funkcją ludz-
kiej inteligencji i inwencji twórczej były zaloty, odsepa-
rowane od rozwiązywania problemów przeżycia. Sądzę, 
że oba wymiary inteligencji ewoluowały łącznie i wza-
jemnie się wspierały na zasadzie koewolucji.  

Miller przeciwstawia korzyści rozrodcze, które realizu-
ją się za pośrednictwem doboru płciowego, korzyściom 
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ze względu na przetrwanie, realizującym się za pośred-
nictwem doboru naturalnego. Tymczasem zarówno Dar-
win, jak i wielu współczesnych teoretyków ewolucjoni-
zmu uważa, że dobór płciowy jest szczególną odmianą 
doboru naturalnego i pozostaje pod jego kontrolą. Dobór 
naturalny – w języku genetyki populacyjnej – faworyzuje 
wszystkie czynniki, które zwiększają szanse przekazywa-
nia własnych genów do następnego pokolenia, a dobór 
płciowy jest jednym z nich. Działanie doboru naturalnego 
prowadzi do zróżnicowanej wydolności rozrodczej okreś-
lonych genotypów. Przystosowanie Darwinowskie, czyli 
fitness, to przystosowanie rozrodcze. Dobór naturalny 
selekcjonuje wszystkie czynniki zwiększające wydolność 
rozrodczą osobników i nie działa bezpośrednio na geny, 
lecz na ich fenotypowe realizacje. To znaczy, że dobór 
płciowy, pozostający jednak pod kontrolą doboru natu-
ralnego, nie może prowadzić do takiej hipertrofii cech 
atrakcyjnych seksualnie, które uniemożliwiałyby przeży-
cie i prowadziłyby do eliminacji osobników przed osiąg-
nięciem dojrzałości płciowej. Pawie ogony ani skrzydła 
argusa nie są maksymalnie długie ze względu na atrak-
cyjność seksualną, lecz są maksymalnie długie ze wzglę-
du na atrakcyjność seksualną i na możliwość przeżycia. 
Jak to przedstawia Dawkins (1994) na przykładzie długo-
ści ogona wdowiej sówki, samce z doklejonymi plastiko-
wymi ogonami zwabiły na swoje terytorium więcej samic 
aniżeli ptaki z ogonami wyselekcjonowanymi na drodze 
doboru płciowego, skorygowanego działaniem doboru 
naturalnego. Jednakże ptaki z nadmiernie długimi ogo-
nami (po części plastikowymi) miały duże trudności 
z poruszaniem się w terenie, na którym żyją, czyli wśród 
traw, są to bowiem ptaki bardzo podobne do bażantów. 
Wydaje się, że Miller nie dostrzega, iż dobór płciowy, 
jako przykład selekcji wewnątrzgatunkowej, często pro-
wadzi na manowce, czyli w ślepą uliczkę ewolucji. Do-
brym przykładem ilustrującym ten przypadek było 
ogromne poroże jeleni irlandzkich, które, jak podaje Ste-
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phen Jay Gould (1991), ważyło 40 kilogramów, osiągało 
rozpiętość 3,5 metra i było corocznie odnawiane. Funkcja 
przystosowawcza tych imponujących ozdób była przed-
miotem zaciekłych sporów, Gould uznaje jednak, że słu-
żyły one jako wizualny symbol dominacji. 

Duże poroże nadaje wysoki status, co zapewnia dostęp 
do samic. Ponieważ nie ma większej korzyści ewolucyjnej 
niż gwarancja sukcesu reprodukcyjnego, nacisk selekcyjny 
na większe poroże musi być bardzo silny (Gould, 1991, s. 65, 
podkreślenie moje – Z.P.).  

Tak więc ogromne poroże jelenia irlandzkiego to ewi-
dentny przykład działania doboru płciowego. Jego sukces 
ewolucyjny był jednak stosunkowo krótkotrwały. Zwie-
rzęta te wyginęły w ostatniej epoce polodowcowej. Były 
one dobrze przystosowane do życia na otwartych, rzadko 
zalesionych przestrzeniach, lecz obdarzone tak rozroś-
niętym porożem nie potrafiły się dostosować do życia 
w gęstych lasach, które powstały po cofnięciu się lądolo-
du. Wniosek, jaki zdaje się wynikać z analizy powyższych 
przykładów, wskazuje na to, że kiedy dobór płciowy 
wymknie się spod kontroli doboru naturalnego, to może 
prowadzić na manowce. Ale w przypadku naszych pra-
przodków rozrywkowe funkcje umysłu wykorzystywane 
w trakcie zalotów zostały potem użyte jako najskutecz-
niejszy mechanizm adaptacyjny i służą podbojowi całego 
globu. To wtórne wykorzystanie umysłów jako narzędzia 
umożliwiającego panowanie nad światem jest najbardziej 
fascynującym zjawiskiem w ewolucji hominidów.  

Odwołując się do działania doboru płciowego, Miller 
próbuje wyjaśnić wiele zjawisk i cech ludzkiego świata, 
których wcześniej nie można było wyjaśnić w ramach 
pojęciowych ewolucjonizmu. I tak np. siłą kształtującą 
ludzki zmysł moralny miał być szacunek dla partnera 
seksualnego i duża atrakcyjność seksualna altruizmu, 
hojności, zrozumienia i życzliwości. Jeszcze innym nie-
zwykłym elementem wyboru partnera seksualnego, na 
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który działa dobór płciowy, był język pojęciowy. Zgodnie 
z hipotezą Millera, język, który był wykorzystywany jako 
element popisu w trakcie zalotów, został również wyse-
lekcjonowany dzięki działaniu doboru płciowego. Twier-
dzi on, że język pojawił się jako instrument zalotów 
i wszedł w tryby działania doboru seksualnego przez to, 
że „wystawia umysły na pokaz publiczny”. Zabawa my-
ślami staje się istotną fazą zalotów, gdyż – jak sugeruje 
Miller – rozmawianie jest u hominidów skuteczniejszym 
sposobem podtrzymywania i utrwalania więzi społecz-
nych niż iskanie u naczelnych. Plotki funkcjonują analo-
gicznie jak iskanie, a ponadto zaspokajają głód informacji 
społecznej. Ludzkie umysły są nastawione na uzyskiwa-
nie i produkowanie informacji społecznej, podobnie jak 
umysły pająków są nastawione na sieci i muchy. Bogac-
two słownictwa oznacza sprawność mówiącego i podob-
nie jak dorodny pawi ogon jest oznaką biologicznej 
sprawności jego właściciela i, być może, właśnie dlatego 
jest atrakcyjne seksualnie. Wiadomo, że cechy atrakcyjne 
seksualnie, takie jak piękne ubarwienie czy sprawność 
fizyczna manifestowana w trakcie tokowania oraz śpiew, 
są oznaką sprawności biologicznej. Są oznaką dobrych 
genów, które wybiera samica po to, żeby w ich towarzy-
stwie umieścić swoje geny. Kryteria dokonywanego wy-
boru nie są uświadamiane, zostały bowiem wyselekcjo-
nowane przez dobór płciowy i świadczą o czymś, co po-
tocznie bywa nazywane „mądrością natury”. Dlatego też, 
jak zauważa Konrad Lorenz (1966), w przyrodzie – z wy-
jątkiem człowieka – nie ma reklamy oszukańczej w stosun-
ku do osobników tego samego gatunku. Pięknie ubarwio-
ny samiec bażanta z dorodnym ogonem jest rzeczywiście 
zdrowy i sprawny fizycznie. Samica, która go wybierze, 
będzie miała równie dorodne potomstwo, atrakcyjne sek-
sualnie, a więc z szansą pozostawienia licznego potom-
stwa. Geny warunkujące piękne ubarwienie i dorodny 
ogon są przekazywane razem z genami skłaniającymi do 
wyboru pięknego ubarwienia i dorodnego ogona.  



 66

Rozwijając ideę przewodnią swoich rozważań w kon-
tekście ewolucji języka, Miller twierdzi, że „Oceniamy 
zawartość informacyjną wypowiedzi nie tylko po to, by 
wyciągnąć wnioski o rzeczywistości, ale by ocenić mów-
cę” (Miller, 2004, s. 401). Sprawność językowa, podobnie 
jak barwy godowe, byłaby w kontekście doboru płciowe-
go wskaźnikiem sprawności i „dobrych” genów mówią-
cego. Jednakże traktowanie języka jako ozdoby seksualnej 
prowadzi do wniosku, że nie ewoluował on jako narzę-
dzie przekazywania adekwatnych informacji o świecie, 
gdyż była to jego drugorzędna funkcja, lecz jako narzę-
dzie rywalizacji o pozycję społeczną w grupie, która za-
pewnia przewagę rozrodczą. Język był także selekcjono-
wany ze względu na funkcje ewokacyjne. „Język wysta-
wia umysły na pokaz publiczny, gdzie po raz pierwszy 
w historii ewolucji mechanizm wyboru seksualnego 
móg ł  je  wyraźnie widzieć  (Miller, 2004, s. 398, pod-
kreślenie moje – Z.P.). Co więcej, język pisany wynosi 
ludzkie umysły do świata wiedzy obiektywnej i wystawia 
je na niekończący się dialog z myślami żywych i umar-
łych. W rozumieniu Millera język, który pierwotnie roz-
wijał się jako ozdoba godowa, jest nadmiarowy pod 
względem słownictwa i możliwości generatywnych, ma 
także niezwykle skomplikowaną składnię. Złożone języki 
naturalne powstały dzięki mężczyznom zalotnikom i ora-
torom, którzy rywalizowali o pozycję społeczną w grupie 
i związane z tym korzyści rozrodcze. Miller twierdzi, że 
gdyby język ewoluował jako system przekazywania in-
formacji o świecie, to nie byłby tak wyrafinowany pod 
względem składniowym i leksykalnym. Do wymiany, 
wytwarzania i polowania wystarczyłby prosty język pi-
dżyn. 

W rozważaniach Millera zostaje także przywołany 
ważny mechanizm ewolucyjny nazwany „procesem nie-
kontrolowanym” Fishera. Procesy niekontrolowane po-
jawiają się z przyczyn losowych i są bardzo czułe na wa-
runki początkowe, dlatego ich rezultaty są nieprzewidy-
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walne. Niekontrolowany dobór płciowy jest wszechobec-
ny w procesach ewolucji na tym etapie, na którym zaist-
niało już rozmnażanie płciowe. Powoduje on powstanie 
ozdób seksualnych, preferencji seksualnych, rytuałów 
i różnorodnych cech atrakcyjnych dla płci przeciwnej. 
Chodzi przede wszystkim o cechy, które mogą mieć nie-
wielką lub wręcz negatywną wartość dla przetrwania 
i dlatego ich powstanie było trudne do wyjaśnienia na 
drodze doboru naturalnego. Jeżeli jako wydarzenie loso-
we pojawiło się np. upodobanie samic hominidów do 
wyjątkowej inteligencji twórczej posiadanej przez samce, 
to takie samce miały więcej potomstwa z upodobaniem 
do inteligencji twórczej. W rezultacie inteligencja zostałaby 
skorelowana na poziomie genetycznym z upodobaniem do 
inteligencji i takie upodobanie byłoby przedmiotem dobo-
ru seksualnego. W ten sposób cecha atrakcyjna seksualnie 
(inteligencja twórcza) i preferencja seksualna, czyli wybie-
ranie partnerów seksualnych wyróżniających się inteligen-
cją twórczą, rozprzestrzeniałyby się w populacji. Mamy tu 
klasyczny przykład działania mechanizmu koewolucji 
genowo-kulturowej, zaproponowany przez Edwarda Wil-
sona w celu wyjaśnienia sposobu sprzężenia ewolucji bio-
logicznej i ewolucji kulturowej homo sapiens.  

Jeżeli zgodzimy się z Millerem, że dobór seksualny 
odegrał istotną rolę w ewolucji człowieka, to należy 
uznać, że ewoluowały nie tylko te aspekty umysłu, które 
są odpowiedzialne za seksualnie atrakcyjne zachowanie, 
ale także i te, które są odpowiedzialne za ocenę tego za-
chowania. Zarówno tworzenie sztuki, jak i imponowanie 
w czasie zalotów opierają się na tych samych zdolno-
ściach estetycznych, które umożliwiają dowartościowanie 
tych sprawności. Im bardziej wyrafinowany jest popis 
godowy, tym większe muszą być wspólne obszary psy-
chiki potrzebne zarówno do jego tworzenia, jak i do jego 
oceny. Bez inteligencji trudno docenić inteligencję dru-
giego człowieka. Zważywszy, że zarówno w świecie 
zwierząt, jak i w świecie człowieka samce się zalecają, 
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a samice wybierają, to zarówno w wymiarze estetycznym, 
jak i w wymiarze inteligencji psychika kobiet i mężczyzn 
ewoluuje w podobny sposób. Ewoluują te aspekty umy-
słu, które są odpowiedzialne za seksualnie atrakcyjne 
zachowania i zostają skorelowane z tymi, które są odpo-
wiedzialne za ocenę tego zachowania. Ludzka seksual-
ność i różnice między płciami są uwarunkowane biolo-
gicznie i nie są wyłącznie produktem kultury, twierdzi 
Miller.  

Każda kultura rozwinęła własny zestaw wskaźników 
sprawności ważnych w doborze partnerów seksualnych, 
w konkretnej kulturze. Tym samym argumentacja Mille-
ra zaproponowana w ramach ewolucyjnej psychologii 
koresponduje z argumentacją przedstawianą w ramach 
antropologii kulturowej. Podsumowując rozważania 
Millera, pragnę zwrócić uwagę na to, że dobór płciowy 
otwiera nową dziedzinę badań psychospołecznych, któ-
re – w moim przekonaniu – mówią coś istotnego o natu-
rze człowieka.  

Warto także zwrócić uwagę na to, że dobór płciowy, 
dostrzeżony wprawdzie przez Darwina jako mechanizm 
ewolucji, nie był dotychczas wykorzystywany w kontek-
ście ewolucji człowieka ani tym bardziej w kontekście ewo-
lucji umysłu. Odwołanie się do doboru płciowego pozwala 
wyjaśnić, dlaczego w ewolucji powstają i rozwijają się 
wszelkie cechy bezużyteczne ze względu na przetrwanie, 
byle tylko nie uniemożliwiały przeżycia, a zwłaszcza osią-
gnięcia dojrzałości płciowej.  

W perspektywie doboru płciowego ludzkie zdolności 
do tworzenia dzieł sztuki, mimo że praktycznie bezuży-
teczne, są jednak użytecznymi wskaźnikami biologicznej 
sprawności organizmu, podobnie jak pawi ogon czy im-
ponujące altanki budowane przez altanniki. Na margine-
sie warto dodać, że altanniki należą do rodziny rajskich 
ptaków i wyróżniają się tym, że zamiast imponujących 
ogonów mają genetycznie określoną potrzebę inwencji 
twórczej przejawiającą się w budowaniu altanek. Biolo-
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giczna wartość genów altannika objawia się nie w barwie 
jego ciała czy posiadaniu pięknego ogona, lecz w pięknie 
altanki, którą wybuduje. Altanka to jego poszerzony feno-
typ stanowiący przedmiot wyboru samicy. Okazuje się, 
że to, co jest seksualnie atrakcyjne na poziomie kultury, 
jest także oznaką dobrych genów. W ten sposób biolo-
giczny wymiar ewolucji i wymiar kulturowy są współza-
leżne i koewoluują. 

W kontekście doboru płciowego pojawia się, wprowa-
dzone przez Dawkinsa, pojęcie poszerzonego fenotypu 
obejmującego ludzką kulturę. Wąskie rozumienie fenoty-
pu to ciało i jego struktury, natomiast fenotyp poszerzony 
obejmuje także wytwory, które wykraczają poza fenotyp, 
takie jak sieci pająków, sotnie pszczele, żeremie bobrów, 
altanki altanników itp. Za pośrednictwem poszerzonego 
fenotypu zwiększa się zakres oddziaływania genów na 
środowisko. Ludzka kultura to imponujące dzieło ludz-
kiego umysłu, za którego pośrednictwem dokonało się 
unikatowe zróżnicowanie poszerzonego fenotypu. Nie-
którzy przyrodnicy sądzą, że jego imponujący rozwój 
zaczyna jednak przypominać rozwój tkanki nowotworo-
wej na żywym ciele biosfery. 

Jak już zauważyłam, wadą argumentacji Millera jest 
przeciwstawianie doboru płciowego doborowi natural-
nemu i całkowite pominięcie faktu, że ten pierwszy, jako 
przykład selekcji wewnątrzgatunkowej, może prowadzić 
w ślepą uliczkę, ograniczając możliwości ewoluowania.  

Dobór płciowy kształtował ludzkie umysły w taki spo-
sób, aby były zabawne i atrakcyjne seksualnie, ale za-
wodne pod względem poznawczym. Poznawcza ade-
kwatność to – w kontekście doboru płciowego – zupełnie 
nieistotna, drugoplanowa funkcja ludzkich umysłów, 
które – analogicznie jak pawie ogony czy ogony rajskich 
ptaków – ewoluowały jako atrakcyjne ozdoby seksualne. 
„Przy rozważaniach o ewolucji języka widzieliśmy, że 
dobór płciowy rzadko kiedy faworyzuje popisy zawie-
rające ścisłe pojęciowe przedstawienie rzeczywistości” 
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(Miller, 2004, s. 168). Poruszające narracje zawierające 
elementy fantazji i myślenia życzeniowego są o wiele bar-
dziej atrakcyjne i chętniej akceptowane aniżeli analizy 
obiektywnego stanu rzeczy. Miller, który przeciwstawia 
działanie doboru naturalnego działaniu doboru płciowe-
go, twierdzi, że to właśnie ten pierwszy wyposażył nas 
w trafne intuicje dotyczące podstawowych zjawisk ota-
czającego świata. Dobór płciowy selekcjonował ludzkie 
zdolności poznawcze jako ozdobne reklamy sprawności 
i atrakcyjności seksualnej, a nie jako instrumenty dociera-
nia do prawdy.  

Jeżeli poglądy przedstawicieli psychologii ewolucyjnej 
dotyczące pierwszoplanowej funkcji ludzkiego umysłu 
jako ozdoby seksualnej zaangażowanej w wybór partnera 
rozrodczego są trafne, to można wyjaśnić pragmatyczną 
bezużyteczność rozrastającego się mózgu hominidów, ob-
serwowaną w pierwszej fazie jego rozwoju. Wiadomo, że 
w ciągu przeszło dwóch milionów lat mózgi hominidów 
powiększyły się trzykrotnie i nie było żadnego przełożenia 
tego zjawiska na postęp technologiczny. Okazuje się, że 
posiadacze dużego mózgu produkowali niemal takie same 
tłuki pięściowe jak ich przodkowie z o wiele mniejszym 
mózgiem. Ten utajony okres rozwoju mózgu jest zrozu-
miały, jeżeli przyjmiemy, że musiało upłynąć trochę czasu, 
żeby ludzie nauczyli się wykorzystywać swoje rozrywko-
we umysły do funkcji poznawczych i do praktycznego 
działania w środowisku. To samo dotyczy ludzkich dzie-
jów i utajonego okresu rozwijającej się nauki. Potrzeba było 
dwóch tysięcy lat utajonego rozwoju nauki sprzężonej ze 
sztuką i mistyką, żeby po rewolucji przemysłowej dokona-
ła się eksplozja poznania naukowego i techniki. Miller su-
geruje, że było to możliwe dlatego, iż dopiero wtedy nauka 
oddzieliła arenę poznawczego popisu intelektualnego (la-
boratoria naukowe, pisma naukowe, konferencje) od popi-
sów godowych (sztuka, muzyka, teatr).  

Rozważania Millera dotyczące ewolucji ludzkiego 
umysłu są chyba jedyną książką na ten temat, liczącą 
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niemal pięćset stron, gdzie nie ma rozważań o świadomo-
ści. „Moja teoria wyboru seksualnego przeskakuje także 
nad zdradliwym skrawkiem filozoficznego grząskiego 
gruntu znanym jako »świadomość«” (Miller, 2004, s. 473). 
W wyborze partnera seksualnego rola świadomej moty-
wacji jest żadna lub znikoma – twierdzi Miller. Altannik 
nie buduje altanki z myślą o kopulacji, lecz z nieprzepar-
tej chęci autoekspresji „twórczego nastroju”. Z kolei sami-
ce altannika popychane przez nieświadome impulsy 
przychodzą na wernisaż i jak prawdziwe znawczynie 
sztuki doceniają jego dzieło. Przy czym Miller całkiem 
antropomorficznie zauważa, że imponująca altanka jest 
bardziej godna podziwu niż imponujący ogon jego kuzy-
na – rajskiego ptaka. Jest ona bowiem dziełem inwencji 
twórczej szarego niepozornego samca, a nie wynikiem 
realizacji programu genetycznego, jak w przypadku ogo-
na rajskich ptaków. Programu, na który posiadacz ogona 
nie ma żadnego wpływu.  

I na koniec jeszcze jedna istotna cecha działania dobo-
ru płciowego. Świat żywy jest tak zorganizowany, że – jak 
zaznaczyłam – w ogromnej większości przypadków sam-
ce się zalecają, a samice wybierają. Stąd imponujące bar-
wy godowe samców, ich dorodne poroża, piękne ogony 
lub atrakcyjny wygląd. Czymś trzeba zaimponować sa-
micy, żeby użyczyła swojego ciała do przekazania sam-
czych genów następnemu pokoleniu. A ponieważ inwe-
stycja rodzicielska samicy jest bez porównania większa 
aniżeli inwestycja samca, musi on posiadać mocne „ar-
gumenty” i atrapy, żeby ją uwieść. W przypadku gatunku 
ludzkiego popisy językowe to najbardziej popularna for-
ma zalotów.  

Zalew męskich wypowiedzi w księgarniach, telewizji, 
gazetach, klasach, parlamentach i firmach niekoniecznie bie-
rze się z męskiej konspiracji, zmierzającej do odebrania ko-
bietom głosu. Może pochodzić z ewolucyjnej historii doboru 
płciowego, w którym pobudki mężczyzn do mówienia były 
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niezmiernie istotne dla ich rozrodu. Fakt, że wielu męż-
czyzn często nie wie, o czym mówi, dowodzi tylko, 
że zasięg ich popisów nierzadko przekracza za-
kres ich zdolności  pojmowania (Miller, 2004, s. 419, 
podkreślenie moje – Z.P.).  

Sądzę, że jest to bardzo trafny argument, gdyż wiele 
współczesnych męskich wypowiedzi nadal wygląda na 
zaloty werbalne, tyle tylko, że pod względem treści są 
adresowane do pleistoceńskich kobiet i w wielu przypad-
kach mówcy nie pojmują, o czym mówią. Z punktu wi-
dzenia doboru płciowego niepojmowanie merytorycznej 
zawartości wypowiedzi nie było wielkim mankamentem, 
wszak najistotniejsze było wrażenie, jakie samiec rozta-
czał, aby zaimponować samicy. Z kolei jeżeli samica da-
łaby się uwieść pozorom, to znaczyłoby, że nie była 
w stanie pojąć konsekwencji własnego chybionego wybo-
ru. Tego typu niewydolności w zdolności pojmowania są 
zrozumiałe, jeżeli zauważymy, że stosunkowo niedawno 
w historii naszego gatunku arena poznawczego popisu 
intelektualnego (działalność naukowa) – gdzie trafność 
pojmowania jest cechą istotną – została odseparowana od 
areny popisów godowych (wszelka działalność arty-
styczna), gdzie istotne jest wrażenie, jakie wywieramy na 
innych. Sądzę, iż można zaryzykować twierdzenie, że 
w polityce obie dziedziny są jeszcze ciągle przemieszane. 
Uwodzenie wyborców dokonuje się za pośrednictwem 
mechanizmów emocjonalnych w imię czysto werbalnych 
i deklaratywnych obietnic, których konsekwencje pozo-
stają niepojęte zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet.



ZAKOŃCZENIE 

Jeżeli hipoteza o istotnej roli doboru płciowego w po-
wstawaniu ludzkiego umysłu okazałaby się prawdziwa, 
to twierdzenie o zasadniczym wpływie czynników biolo-
gicznych na ukształtowanie natury ludzkiej oraz na po-
jawienie się wiodących wątków kultury uzyskałoby moc-
ne wsparcie. 

Czy poczucie humoru może nas zbawić? 

Warto jeszcze przypomnieć, że Miller dostrzegł i doce-
nił wartość humoru w ewolucji człowieka. Twierdzi on 
bowiem, że humor, który dobór płciowy wprowadził do 
kosmosu, gdyż pomaga w zalotach, jest jednym z jego 
najbardziej zachwycających wytworów.  

Nieco wcześniej wartość adaptacyjną i funkcję społecz-
ną poczucia humoru oraz śmiechu dostrzegł Konrad Lo-
renz (1996).  

Śmiech jest pod wielu względami podobny do zapału, za-
równo przez swój charakter instynktownego zachowania się, 
jak i przez filogenetyczne pochodzenie od agresywności, a prze-
de wszystkim przez swoją funkcję społeczną. Podobnie jak za-
pał dla tej samej sprawy, tak i śmiech na ten sam temat wywo-
łuje uczucie braterskiej wspólnoty. Móc się razem śmiać to nie 
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tylko okoliczność sprzyjająca prawdziwej przyjaźni, to już nie-
omal pierwszy krok do jej powstania (Lorenz, 1996, s. 317).  

Śmiech nie tylko stwarza więzi między członkami gru-
py, ale także może być okrutną bronią umożliwiającą wy-
śmianie wroga lub przeciwnika. Rozum pozwala świado-
mie i celowo wykorzystać śmiech i poczucie humoru do 
demaskowania kłamstwa, absurdu i sztucznego patosu.  

Gdy sztuczny patos gwałtownie zlatuje ze swoich pre-
tensjonalnych konturów, gdy nadęty balon z głośnym hu-
kiem pęka pod ukłuciem humoru – wolno nam poddać się 
oswobadzającemu, nieopanowanemu śmiechowi, cudownie 
wyzwolonemu przez ten rodzaj nagłego odprężenia (Lo-
renz, 1996, s. 318).  

Śmiech i poczucie humoru, to specyficzne cechy ludz-
kiego zalotnego umysłu. To „frywolny biologiczny luk-
sus”, jak je określił Miller, luksus całkowicie bezużytecz-
ny ze względu na przeżycie. Jeżeli jednak, idąc za suge-
stiami Goulda i Dawkinsa, uświadomimy sobie, że cechą 
specyficzną umysłu są jego „ukryte” i niewykorzystywa-
ne możliwości oraz wielofunkcyjność, a także i to, że nie 
został on zaprogramowany do ściśle określonych celów, 
to wolno oczekiwać, że być może śmiech i poczucie hu-
moru nabiorą większego znaczenia jako mechanizmy 
adaptacyjne w najbliższej przyszłości. Być może staną się 
użyteczne przez to, że zamiast zawiłej argumentacji po-
czucie humoru i śmiech zaczną być wykorzystywane jako 
cudownie proste narzędzia demaskowania kłamstwa, 
fikcji oraz absurdu w otaczającym nas świecie. Należy 
jednak pamiętać, że w przeszłości bywały wyśmiewane 
nowe genialne idee, jak choćby myśl Darwina, że czło-
wiek wywodzi się ze świata zwierząt, czy żądanie przy-
znania praw obywatelskich kobietom. 

Podsumowując moje rozważania, pragnę zwrócić uwa-
gę na to, że współczesna wersja sporu o biologiczne uwa-
runkowania kultury sprowadza się do określenia natury 
koewolucji genowo-kulturowej.  
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Istota koewolucji, czyli współoddziaływanie między 
genami a kulturą dokonuje się za pośrednictwem ludz-
kiego umysłu. Umysłu, który w trakcie swojego rozwoju 
indywidualnego absorbuje elementy otaczającej go kultu-
ry, posługując się jednak genetycznie określonymi regu-
łami. Reguły te nie są jednak aż tak restrykcyjne, żeby 
ludzki rozum z racji, które uzna za ważne, nie mógł ich 
zmieniać lub korygować. 
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