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Czuli barbarzy�cy czy wysublimowani niewolnicy? 

W pracy tej podejm� prób� wyja�nienia fenomenu niskiego lub ujemnego 

przyrostu naturalnego, jaki dotkn�ł wiele spo�ród współczesnych społecze�stw 

zachodnich. Nie b�dzie to propozycja jakichkolwiek remediów w tej kwestii
535

. Zajm�
si� ogólniejszym rozwa�eniem przyczyn i natury zjawiska, z którym mamy obecnie do 

czynienia. Przyjm� w tym celu perspektyw� antropologiczn�, któr� nale�y zaliczy�
do stanowiska socjobiologicznego w szerokim rozumieniu

536
. Z cał� pewno�ci� w tym 

artykule wychodz� z podstawowego zało�enia, które (bez �adnych etycznych 

implikacji!) uznaje człowieka za istot� nale��c� do �wiata przyrody o�ywionej 

i rz�dzonej jego prawami.  

 Doprowadzi mnie to do dwóch – alternatywnych w wymowie – hipotez, które 

nale�ałoby raczej okre�li� Straussowskim mianem filozofii polityki – refleksji 

politycznej, co prawda usystematyzowanej i nie maj�cej charakteru wył�cznie opinii 

(w przeciwie�stwie do nie b�d�cej filozofi� my�li politycznej), jednak�e nie podpartej 

badaniami empirycznymi i szczerze przyznaj�cej si� do wydawania s�dów 

warto�ciuj�cych (w przeciwie�stwie do nauk politycznych)
537

. W tym kontek�cie 

socjobiologia stanowi dla mnie raczej �ródło inspiracji, a nie sam� metod� (ta bowiem 

jest bardzo rygorystyczna). Nie b�d� stronił od poruszania si� po wielu wymiarach, 

w jakich opisa� mo�na społeczno�ci człowieka
538

, cho� oczywi�cie jeden z nich b�dzie 

dla mnie pierwszorz�dny. Nie mógłbym omin�� podstawowego bł�du nauk humani-

stycznych w ich „pretensjach do Prawdy”. Popełni� go, gdy poprosz� czytelnika by 

przyznał mi, �e „to brzmi przekonuj�co, wi�c musi by� prawdziwe”. Tego jednak nie 

zrobi�. Pragn� bowiem by moje rozwa�ania zostały potraktowane jako „hipotetyczne 

hipotezy”, które kto� mógłby kiedy� sformułowa� dla umotywowania swoich opinii. 

  

                                                
535 Wydaje si� jak na razie, �e rozwi�zaniem najskuteczniejszym jest to przyj�te przez niemiecki rz�d Pani 

Kanclerz Merkel – pomysł super-becikowego ju� pono� przynosi wymierne rezultaty. Pozostaje mi 

w tej materii jedynie skonstatowa�, �e by� mo�e czeka nas upowszechnienie si� systemu 

macierzy�stwa zawodowego,  w którym pracodawc� b�dzie pa�stwo – a wi�c co� w rodzaju 

„keynesizmu demograficznego” 
536 Edward Osborne Wilson w swoim słynnym podr�czniku do tej nauki zdefiniował socjobiologi� jako 

„(…) systematyczne badania biologicznych podstaw zachowa� społecznych” (zob. E.O. Wilson, 

Socjobiologia. Wydanie popularnonaukowe, przeł. M. Siemi�ski, Pozna� 2000, s. 15). 
537 L. Strauss, Czym jest filozofia polityki?, przeł. R. Piekarski, Gda�sk 1999, s. 30-39. 
538 Wilson uznaje socjologi� sensu stricto za nauk� o społecze�stwach ludzkich, która „(…) wci�� stoi 

daleko od socjobiologii z racji swojego wysoce strukturalistycznego i nie-genetycznego podej�cia”. Za 

wad� niedojrzało�ci poczytuje on opieranie si� na „(…) najbardziej zewn�trznych cechach 

fenotypowych i niczym nie popartej intuicji (…)” (zob. E.O. Wilson, op. cit., s.15). 
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	yczyłbym sobie ponadto by moja wypowied� zosta� uznana za głos z obr�bu 

tzw. trzeciej kultury, staraj�cy si� zharmonizowa� idee niesłusznie przeciwstawionych 

sobie obozów „dwóch kultur”: nauk humanistycznych i przyrodniczych
539

. Przy okazji 

realizacji przedstawionego wy�ej celu tej pracy, pragn� zaszczepi� w humanistyczn�
my�l rozumowanie wynikłe z neodarwinowskiej teorii ewolucji, a polegaj�ce na 

postrzeganiu zjawisk społecznych z perspektywy adaptacji ewolucyjnej i zasad 

genetyki populacyjnej
540

. Chc� udowodni� – przed humanistami (w tym i przed sob�
samym) – istnienie nieznacznie tylko odkrytego potencjału intelektualnej atrakcyjno�ci, 

jaki posiada podej�cie trzeciej kultury. 

Udomowienie 

 Id�c tropem uznania człowieka za zwierz�, si�gn�łem po terminologi�
odnoszon� do zwierz�t wła�nie. Kluczowym dla dalszego wywodu oka�e si� poj�cie 

domestykacji. Oto, jak udomowienie zdefiniowane jest w Nowej Encyklopedii 

Powszechnej PWN z 1999 roku: 

„Domestykacja zwierz�t (od łac. domesticus – domowy), udomowienie zwierz�t – 
całokształt procesów przekształcania si� cech i wła�ciwo�ci morfologicznych, 

fizjologicznych, rozwojowych i psychicznych zwierz�cia dzikiego nast�puj�cy w wyniku 
długotrwałego oddziaływania człowieka na zwierz�ta, zwłaszcza poprzez ludzk�

ingerencj� na czynniki genetyczne i �rodowiskowe”541.

Godne uwagi jest, �e owo „przekształcanie si� cech i wła�ciwo�ci” polega na 

stopniowym przystosowywaniu si� zwierz�t do maj�cego charakter sztuczny 

�rodowiska, stworzonego dla potrzeb człowieka. „Długotrwale oddziaływanie człowieka” 

jest zasadniczo hodowl�, minimalizuj�c� rol� doboru naturalnego w ewolucji danego 

zwierz�cia. Udomowienie du�ego zwierz�cia nast�puje po ok. 30 pokoleniach. Jest 

procesem odwracalnym. Co wi�cej, osi�gniecie pełnego udomowienia zwierz�cia jest 

zjawiskiem wyj�tkowo rzadkim. 

Udomowienie okazuje si� tedy by� poj�ciem wyj�tkowo ciekawym, szczególnie 

w odniesieniu do „wy�ej uorganizowanych”, uspołecznionych i osi�gaj�cych 

znaczniejsze rozmiary zwierz�t. W ich przypadku wymagane jest na wej�ciu, by dane 

stworzenie nadawało si� do oswojenia, ale spokojne usposobienie i niepodatno�� na 

panik� nie wystarcz�. Udomowienie polega bowiem (w przypadku takich odpowiednio 

du�ych istot) wr�cz na stworzeniu wi�zi społecznych, które nie tylko maj� charakter 

dominacji, ale niejako przekraczaj� barier� gatunkow� (w których wiod�c� role wobec 

                                                
539 J. Brockman, Wst�p. Nowy Renesans, [w:] Nowy Renesans. Granice Nauki, J. Brockman (red.), 

przeł. P. Szwajcar, A. Eichler, Warszawa 2005. 
540 Wilson zauwa�ył, i� jednym z zada� socjobiologii „(…) jest tak�e reformowanie podstaw nauk 

społecznych w celu wbudowania ich w nowoczesna syntez�”. Dodaje te�, �e „Musimy poczeka�, by 

przekona� si�, czy te dziedziny wiedzy rzeczywi�cie dadz� si� tak ‘zbiologizowa�’” (zob. E.O. Wilson, 

op. cit., s. 15). 
541 Multimedialna Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1999. 



Czuli barbarzy�cy, czy wysublimowani niewolnicy? 

151 

zwierz�cia odgrywa człowiek)
542

. St�d wła�nie udomowieniu poddaj� si� przede 

wszystkim (a nawet prawie wył�cznie) zwierz�ta o instynkcie społecznym i tworz�ce 

struktury hierarchii
543

. Najlepiej takie struktury, które poddaj� si� stosownej 

modyfikacji – idzie o zbudowanie stosunku władzy, w którym to człowiek przejmuje 

rol� przywódcy stada (jako „panuj�cy” – władza typu auctoritas). Bez tej 

„hierarchicznej elastyczno�ci” konieczna jest przynajmniej mo�liwo�� eksploatacji 

w sposób celowy reguły stadnego zachowania (człowiek jako władca „przymuszaj�cy” 

i/lub manipuluj�cy – władza typu potestas). Bez posłusze�stwa woli człowieka 

(istnienia takiej b�d� innej władzy ludzkiej nad przedmiotem o�ywionym) o udomowieniu 

mowy by� nie mo�e.  

 Wzgl�dnie najbardziej po��dany jest rzecz jasna taki stosunek władczy, który 

cechuje znaczny poziom „subsydiarno�ci” – „zaufania zadaniowego”, zbli�aj�cego si�
do władzy panowania (auctoritas). Człowiek w tym przypadku liczy, �e zwierz� b�dzie 

wykonywało pewne oczekiwane od niego funkcje bez potrzeby ci�głego i bezpo�redniego 

nadzoru z jego strony. Zasadniczo ogólna kontrola i dora�ne interwencje powinny 

wystarczy� – człowiek panuje w sposób zrutynizowany tak, �e mo�e spu�ci� zwierz�ta 

z oka, kiedy b�d� si� pasły, itd. Najlepszym przykładem „subsydiarnego” stosunku 

człowiek–zwierz� jest relacja pasterz–owczarek–owce: człowiek tylko ogólnie 

wskazuje kierunek, w którym stado ma si� uda�, pies maj�cy spory zakres 

„samorz�dno�ci”, wedle własnego uznania dobiera �rodki i cele cz�stkowe, aby wykona�
powierzone zadanie. Efektywno�� tego układu jest zdumiewaj�ca. To jednocze�nie 

przykład na to jak daleko człowiek mo�e posun�� si� w d��eniu do uczynienia ze 

stosunku udomowienia władz� typu auctoritas: skoro same owce wymagaj� stałego 

nadzoru, to czemu nie powierzy� go zwierz�ciu, które takowego nie potrzebuje. 

Doskonały przykład pi�trowej struktury, w której wykonanie konkretnego zadania 

zostało powierzone klasycznym nadzorcom. 

Nawet przykładów niepełnego udomowienia jest niewiele – co dopiero pełnej 

domestykacji. Mówi� one jednak du�o o istocie tego procesu. Do pełnego udomowienia 

nie wystarczy tak naprawd� ani oswojenie, ani panowanie – kontakt, współpraca 

i posłusze�stwo woli człowieka. Przede wszystkim oswojenie (jako wygaszanie l�ku 

przed człowiekiem, głównie poprzez przyzwyczajenie) jest procesem osobniczym 

(dotycz�cym pojedynczego osobnika) – jako takie mo�e by� tylko wst�pem do 

domestykacji. Panowanie dotyczy co najwy�ej pewnej zbiorowo�ci osobników 

(skupiska). Udomowienie natomiast to zjawisko dotycz�ce docelowo nawet całej rasy 

danego gatunku. Niezb�dna jest w zwi�zku z tym zdolno�� zwierz�cia do rozmna�ania 

w niewoli
544

. Daje to szans� na kontrol� rozrodu i selekcj�, czyli mo�liwo�� manipulacji 

                                                
542 W tym miejscu poj�cie uspołecznienia wyra�nie rozszerzam. Nawet w uj�ciu socjobiologów stosuje si�

ono bowiem do relacji mi�dzy przedstawicielami tego samego gatunku. Dla Wilsona – którego 

koncepcja wynikała z wieloletnich bada� zachowa� społecznych zwierz�t, szczególnie owadów, 

społecze�stwo to „(…) zorganizowana grupa przedstawicieli tego samego gatunku współpracuj�cych 

ze sob�” (zob. E.O. Wilson, op. cit. s. 17). Czuj� si� jednak uprawniony do takiego „nadu�ycia”, gdy�
w toku wywodu uka�e ono swoj� logik�, klasyfikuj�c je jako co� wi�cej ni� tylko metafor�. 

543 J. Diamond, Strzelby, zarazki, maszyny: losy ludzkich społecze�stw, przeł. M. Konarzewski, Warszawa 

2000, s. 191. 
544 Ibidem, s. 187. 



Michał Zabdyr - Jamróz 

152 

genetycznych redukuj�cych rol� doboru naturalnego w ewolucji zwierz�cia. Słonie 

azjatyckie, na przykład – cho� w miar� spokojne – nie rozmna�aj� si� w niewoli (stada 

odnawia si� łapi�c dzikie osobniki). Z kolei niektóre odmiany krokodyli daj� si�
kontrolowa� rozrodczo (cho� selekcja nie przynosi raczej efektów), ale w minimalnym 

stopniu daj� si� oswoi�. 

 Zdolno�� zwierz�cia do rozmna�ania si� w niewoli umo�liwia jego hodowl� – 

dobór cech najbardziej po��danych z punktu widzenia człowieka. Cechy te nie musz�
sprowadza� si� do zwyczajnej u�yteczno�ci. Ba, nie musz� by� wcale praktyczne, 

czego dowodem jest mnogo�� psich ras, z których przytłaczaj�ca wi�kszo�� słu�y 

przede wszystkim by cieszy� ludzkie zmysły lub zapewnia� towarzystwo w chłodne 

zimowe wieczory na kanapie. Dobór mo�e czasem pój�� w takim kierunku, �e 

wyhodowana rasa b�dzie całkowicie niezdolna do przetrwania, a w skrajnych 

przypadkach nawet do osobniczej egzystencji, bez ludzkiej pieczy. Trudno znale��
bardziej wyobcowane z natury stworzenie ni� kot rasy sfinks…

W kolejnej cz��ci pracy zamierzam wykaza�, �e termin „udomowienie” mo�e 

pojawi� si� w nieoczekiwanym kontek�cie przy opisie zjawisk takich jak 

„uspołecznienie”. W Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN, kryje si� ono pod poj�ciem 

socjalizacji: 

„Socjalizacja – [łac.], psychol. proces i rezultat procesu przekazywania jednostce 

systemów warto�ci, norm i wzorów zachowa� obowi�zuj�cych w danej zbiorowo�ci, 
a tak�e okre�lonych umiej�tno�ci, w tym zwł. zwi�zanych z opanowaniem narz�dzi 
(sposobów posługiwania si� przedmiotami b�d�cymi wytworami człowieka) oraz 

wej�ciem w �wiat społ. instytucji; dokonuje si� poprzez oddziaływania �rodowiska 
społ., osób i instytucji wychowuj�cych”545.

Podobnie definiuje to zjawisko Piotr Sztompka – jako „(…) proces 

kształtowania mentalno�ci, postaw i działa� ludzi przez społecze�stwo”
546

. Jeszcze 

w��sz� tre�� (wi�c i szerszy zakres) ma to poj�cie według Wilsona. W jego opinii, 

uspołecznienie jest procesem zmiany zachowania osobnika pod wpływem 

do�wiadczenia społecznego
547

. Jednak�e samo zachowanie – b�d�ce najbardziej 

podatn� na zmian� cz��ci� fenotypu (czyli zespołu cech powstałych w wyniku 

współdziałania czynników genetycznych i �rodowiskowych) – stanowi w genetycznej 

perspektywie tzw. „rozrusznik ewolucyjny”, czynnik „nadaj�cy rytm zmianom" 

genetycznym. Wilson dedukuje, �e uspołecznienie „(...) wzmacnia ró�nice fenotypowe 

miedzy gatunkami naczelnych”. Uznaje je w konsekwencji za przykład „efektu 

zwielokrotnienia”, polegaj�cego na tym, �e nawet minimalna zmiana wzorca 

zachowania jednostki – uwarunkowana zarówno czysto genetycznie, jak i społecznie – 

odciska swoje wyra�ne pi�tno na organizacji społecznej, przeobra�aj�c j� wyra�nie. 

W rezultacie, na zasadzie sprz��enia zwrotnego, cechy organizacji stanowi� wa�kie 

kryterium doboru – promuj�c takie cechy osobnicze, jakie w jej warunkach s� korzystne
548

. 

                                                
545 Multimedialna Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, op. cit. 
546 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społecze�stwa, Kraków 2002, s. 224. 
547 E.O. Wilson, op. cit., s. 20. 
548 Ibidem. 
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 Maj�c na uwadze powy�sz� perspektyw� – je�liby pomin�� aspekt „gatunkowej 

wył�czno�ci” uspołecznienia i „mi�dzygatunkowo�ci” udomowienia – mo�na doj�� do 

ciekawej konstatacji. Analogia tre�ci obu tych poj�� (zespół cech opisuj�cych desygnat) 

jest uderzaj�ca. Wydaje si�, �e dla socjobiologii uspołecznienie – przez wyra�nie 

dostrzegany wymiar adaptacji ewolucyjnej – jest czym� na kształt „udomowienia 

wewn�trzgatunkowego”.  

 W dalszej cz��ci wywodu raz jeszcze wykorzystam to spostrze�enie 

(przyrównuj�ce socjalizacje do domestykacji), jako metafor�, by pobudzi� wyobra�ni�
czytelnika. Nie zamierzam jednak, poprzez poszerzenie pola znaczeniowego 

„udomowienia”, tworzy� neosemantyzmu. Ostatecznie poprzestan� na neologizmie: 

„auto-domestykacja”. 

Samo-udomowienie człowieka… przez selekcj�

 Człowiek z pewno�ci� jest zwierz�ciem udomowionym. Nie tylko toleruje 

„zewn�trzne panowanie” (heteronomi�), ale i rozmna�a si� „w ła�cuchach”.  

 Mo�na od razu zauwa�y�, �e nie wszyscy ludzie poddawali si� procesowi 

udomowienia. Indianie Karaibscy, na ten przykład, nie potrafili pokornie rozmna�a� si�
w niewoli. Trudno powiedzie�, czy przyczyn� była sama trauma zniewolenia, czy te�
raczej trze�wa ocena braku perspektyw dla potomstwa – w klatkach nie decydowali si�
na prokreacj�. Hiszpanom – sk�din�d traktuj�cym tubylców jak zwierz�ta – nie udało 

si� ich „ w  pełni” udomowi�. Przybywszy do Nowego �wiata postanowili zniewoli�
przedstawicieli, tego, co uwa�ali za inny gatunek. W ich oczach „barbarzy�cy” nie 

mogli mie� własnej kultury w ich rozumieniu tego słowa. Specyfik� obcej cywilizacji 

konkwistadorzy uznali za jej przeciwie�stwo – dzik� wolno��. W ten sposób czuli si�
uprawnieni do „cywilizowania” wszelkimi metodami. W efekcie – co wcale nie było 

intencj� zdobywców (trac�cych cenn� sił� robocz�) – Indianie ci zostali niemal 

doszcz�tnie wyt�pieni.  

 W tym miejscu mo�na postaw� konkwistadorów skomentowa� sarkastycznie. 

By� mo�e słusznie uznawali Indian za zwierz�ta. Wszak bycie człowiekiem polega na 

tym, �e jest si� w stanie podda� jarzmu społecznej władzy. Władza ta dopiero z czasem 

ulega złagodzeniu, przeradzaj�c si� w panoptyczny nadzór – ale to dopiero po długim 

procesie formowania przez kontrol� rozrodu. Człowiecze�stwo to przecie� bycie w wi�zi, 

uczestniczenie we wspólnocie, bycie u�ytecznym społecznie – to „ukontekstowienie”. 

Arystoteles powiedziałby pewnie o tych Indianach – widz�c w jakiej wolno�ci �yli i jak 

bardzo byli samowystarczalni – �e byli dzikimi zwierz�tami. Co� mi mówi, �e nie 

uznałby ich raczej za bogów
549

. 

W gruncie rzeczy nie ma si� co dziwi�. Ludzie od tysi�cleci sami nad sob�
prowadzili selekcj� w celu uczynienia jednostek bardziej społecznie u�ytecznymi. 

Richard Wrangham okre�lił ten proces mianem s a m o - u d o m o w i e n i a 550
. Nie idzie 

                                                
549 Przyznam, �e to raczej publicystyczno-literacka hiperbola bez walorów wiedzy naukowej. My�l�, �e 

jednak w sensie „filozoficznym” moje rozumowanie jest poprawne. Owszem, Indianie ci �yli „we 

wspólnotach”, ale na pewno „nie do��” politycznych jak na oczekiwania Arystotelesa. 
550 R. Wrangham, Ewolucja Gotowania, [w:] Nowy Renesans. Granice Nauki, op. cit., s. 109. 
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tu rzecz jasna tylko o tak spektakularne i horrendalne za razem „epizody doboru” – 

eliminowania z genetycznej i memetycznej puli gatunku cech „dzikich ludzi” – jak 

casus kolonizacji Ameryki Łaci�skiej. Tysi�clecia egzekwowania normy nie zabijaj
i innych pochodnych złotej reguły, uczyniły z nas „łagodn� form� naszych bardziej 

agresywnych przodków”
551

. Ewolucjoni�ci twierdz�, �e gatunek człowieka – od momentu 

osiedlenia si� w stałych siedzibach – jest na najlepszej drodze do „auto-domestykacji”
552

. 

Nasze społecze�stwa (poza tymi w stanie anarchii) „eliminuj� agresj� przez dobór” 

o charakterze społecznym. Reguł� jest, �e „(…) ludzie ze skłonno�ciami do zachowa�
antyspołecznych maj� ograniczony potencjał rozrodczy – s� skazywani na �mier�, 
wi�zieni, karani; wiele rzeczy sprawia, �e zostaj� wyeliminowani z ogólnej puli 

genów”
553

. W ten sposób dzi�ki „samo-udomowieniu” pogł�biamy nasze oswojenie: 

łagodzimy nie tylko swoje usposobienie, ale i cechy morfologiczne – „(…) pod��amy 

w kierunku formy co raz bardziej juwenilnej”
554

. 

Podana w ramach wprowadzenia paralela – jakkolwiek spektakularna i miła 

sercu ka�dego neomarksisty – stanowiła raczej publicystyczn� hiperbol�. Faktycznie 

próba zniewolenia w wydaniu konkwistadorów to rzecz kompletnie odmienna, wr�cz 

sprzeczna z samo-udomowieniem, o którym pisze Wrangham. Postaram si� to udowodni�, 
przypominaj�c o dwóch istotnych rzeczach. Jak zauwa�yłem ju� wcze�niej, 

(1) oswojenie warunkuje udomowienie (mimo, �e procesy te nie s� sobie to�same). 

Dodatkowo, (2) udomowienie takie musi si� dokona� niejako „na sobie”.  

 Zaczynaj�c od ko�ca: (Ad 2) Hiszpanie potraktowali Indian jak zwierz�ta 

(wła�ciwie jak „innych” – inn� ras�, inny gatunek zwierz�t). Chcieli podporz�dkowa�
sobie (udomowi�) kogo� innego – odmiennego, obcego. W auto-domestykacji 

(przedrostek „samo-” ma tu znaczenie kluczowe) chodzi natomiast o szczególne podpo-

rz�dkowanie samego siebie. Łatwo zauwa�y�, �e takie „samo-podporz�dkowanie” 

dokonuje si� przez narzucenie sobie (przynajmniej sobie-podobnym) abstrakcyjnego 

systemu reguł – aplikowanych automatycznie (zwyczajów) i sankcjonowanych (norm 

                                                
551 Ibidem, s. 111. 
552 Ibidem. 
553 Ibidem. Nadmieni� musz�, �e fakt doboru na niekorzy�� cech powoduj�cych agresj� jest 

w praktyceniezale�ny od tego czy cechy te maja, czy te� nie, charakter przede wszystkim genetyczny 

(tzw. „gen agresji”). Czynniki �rodowiskowe, wychowanie i socjalizacja (charakter memetyczny) s�
w znacznym stopniu reprodukowane za spraw� rodziców. To które rzeczywi�cie s� determinuj�ce 

przypuszczalnie nie ma w praktyce wi�kszego znaczenia.  

 Korzystaj�c z okazji chciałbym si� podzieli� pewn� futurologiczn� hipotez�. Mo�liwo��
inseminacji post mortem (zapłodnienie pobranym z kriobanku nasieniem zmarłego ojca), mo�e godzi�
w ten historycznie ukształtowany kulturowy mechanizm selekcji „oswojonych” przedstawicieli ludzko�ci. 

Pesymistycznemu fanta�cie nie trudno b�dzie sobie wyobrazi� faszystowsko-militarystyczny system 

polityczny, który doprowadziłby do powstania nowej rasy wojowniczych, wr�cz samobójczo odwa�nych 

berserkerów. Wystarczy obowi�zek zamra�ania spermy �ołnierzy, by potem traktowa� najbardziej 

oddanych narodowej sprawie spo�ród nich – wi�c maj�cych najbardziej wojownicze skłonno�ci, 

a poległych w boju – jako „wzorzec rasowy”, i ich sperm� zapładnia� całe tabuny kobiet. Mimo, i� tak 

koszmarny scenariusz wydaje si� mało prawdopodobny, godne uwagi jest, �e technologia ta hipotetycznie 

znosi selekcyjny wpływ kultury przynajmniej z perspektywy genetycznej. Jak na razie jedynie bariery 

ekonomiczne uniemo�liwiaj� powszechne wykorzystanie tej mo�liwo�ci przez przest�pców. Czy�by wi�c 

ten wynalazek nie zagra�ał moralnemu post�powi ludzko�ci? 
554 R. Wrangham, op. cit., s. 108. Wrangham podaje przykład pedomorficznego wpływu domestykacji na 

poddane jej gatunki: „Pies wygl�da troch� jak młody wilk (…)” (zob. ibidem, s. 109). 
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prawnych). Z heteronomi� (i to nie całkowit�) mamy wi�c do czynienia tylko 

z perspektywy indywidualnej. Z perspektywy zbiorowej – w ostateczno�ci odnosz�cej 

si� nawet do szczebla gatunku (najbardziej w tym miejscu interesuj�cego) – 

obowi�zywa� ma wła�nie a u t o n o m i a . W tej kwestii najstosowniejsze wydaj� si�
rozwa�ania dotycz�ce charakteru umowy społecznej, woli zbiorowej czy nawet woli 

powszechnej – zagadnienia przechodzenia subiektywnej woli człowieka w sfer�
zobiektywizowania, powszechnego poszanowania. W tym te� miejscu wkracza 

„selekcyjno-hodowlana” rola sankcji prawnych, o której wspomniał Wrangham
555

, 

a które Wilson z pewno�ci� zaliczyłby do kategorii „rozrusznika ewolucyjnego”
556

. 

Pami�taj�c, �e sztuczna kontrola rozrodu to istotny aspekt udomowienia, musimy 

przyzna� racj� Darwinowi, który stwierdził, �e cywilizacja niweczy działanie na 

człowieka mechanizmów naturalnej selekcji. 

 (Ad 1) Nie da si� wi�c samo-udomowi� bez uprzedniego samo-oswojenia. 

Konkwistadorzy tymczasem uznali, �e w celu udomowienia (czytaj: brutalnego 

ujarzmiania) Indian, zmuszeni s� dokona� na sobie procesu aprecjacji agresji. Dla nich 

człowiek w roli zwierz�cia domowego okazuje si� stworzeniem raczej narowistym, 

wymagaj�cym bata. 	eby utrzyma� „odpowiedni” poziom przymusu wobec 

niewolników trzeba u siebie promowa� raczej brutalizm. W ostatnich w �wiecie Zachodu 

przykładach systemów niewolniczych prawo wr�cz zakazywało panom „fanaberii” 

dobrotliwo�ci wobec swojej „własno�ci”
557

.  

Nie przypadkiem, dla legitymizacji niewolnictwa konieczne jest uznanie 

niewolnika za innego rodzaju stworzenie – „inne” ni� pan, pozbawione jego 

podmiotowo�ci. Z prawniczej perspektywy niewolnicy nie mog� by� lud�mi. 

W przypadku samo-oswojenia nie mo�e istnie� genetyczny podział wł�dca–poddany. 

„Człowiek samo-oswojony” nie jest ju� niby poddany woli jakiego� konkretnego 

„obcego” panuj�cego, ale to wcale nie znaczy, �e panowanie nad nim znikn�ło. Teraz – 

w my�l szlachetnej doktryny – r z�d z i  c z ł o w i e k i e m p r a w o . Nastało panowanie 

generalno-abstrakcyjnego zestawu reguł. Na tym polega autonomia jak� niesie nam 

auto-domestykacja (vel cywilizacja). Nawet mimo tego, �e takiej władzy nie udało si�
jeszcze oczy�ci� z osobowego piastuna, to ten ostatni (jako osoba fizyczna) nie staje si�
nagle w relacji władczej „innym”. Sam piastun równie� owej władzy podlega. Tym 

samym i on zostaje oswojony i udomowiony…

 A wiec rz�dzi nami prawo. Ten abstrakcyjny władca przej�ł nad nami role, jak�
w relacjach „klasycznego” udomowienia pełni człowiek wobec zwierz�cia. Ba, wydaje 

si�, �e zacz�ło ono nami rz�dzi� du�o wcze�niej ni� my�leli�my
558

. Nie da si� ukry�, �e 

i dawniej ludzkimi czynami kierowały zwyczaje – zupełnie bezosobowe reguły nie 

wymagaj�ce �adnych podmiotów rozkazodawczych. Ich konwencjonalno�� – to, i� były 

                                                
555 Oto i nowa funkcja systemów normatywnych – p r a w o  j a k o  n a r z � d z i e  e u g e n i k i  

n e g a t y w n e j .  By� mo�e „kryptoeugenika” (termin ukuty przez Paula Popenoe’a na okre�lenie 

poradnictwa mał�e�skiego i �wiadomego macierzy�stwa, jako „ukrytej formy eugeniki”) jest du�o 

starsza ni� mo�na by przypuszcza�. 
556 E.O. Wilson, op. cit., s. 20. 
557 D.S. Landes, Bogactwo i n�dza narodów, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2005, s. 144. 
558 Według Wranghama nast�piło to wraz z osiedleniem si� człowieka w stałych siedzibach, miedzy 

dwudziestoma a trzydziestoma tysi�cami lat temu (zob. R. Wrangham, op. cit., s. 111).
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artefaktami – udawało si� z powodzeniem zamaskowa� pod pozorem ich racjonalno�ci, 

naturalno�ci, bosko�ci. Co do ich społecznego zobiektywizowania trudno si� jednak 

spiera�. Prawa takie nie były subiektywn�, dora�n� wol� kogokolwiek konkretnego 

w danej sprawie. 

 Prawo jako archetyp kultury (a mo�e i cała kultura jako taka) pełni wobec 

naszego gatunku – oprócz wielu innych – równie�  funkcj� hodowcy! Dodałbym zatem 

now� funkcj� systemów normatywnych do tych, znanych nauce o prawie
559

. W tym 

kontek�cie dylemat czy rz�dzi nami kultura (w swej prawie archetypicznej postaci: 

przez prawo) czy raczej natura jawi si� jako bezprzedmiotowy
560

. My�l�, �e wcale tak 

naprawd� nie jest stawiany przez socjobiologów. Niesłusznie zarzuca im si� determinizm 

genetyczny
561

, gdy tymczasem staraj� si� oni pokaza�, �e nic nie jest takie jak si�
wydaje. Sztompka zauwa�a, �e socjobiologia prezentuje ciekawe spojrzenie, które 

(mimo „biologizacji”) zdaje si� uwzgl�dnia� (acz w unikatowy sposób) my�l 
o wyj�tkowo�ci człowieka w �wiecie przyrody. „Genetyczno-kulturowa koewolucja”

562

polega na splataniu si� i współ-warunkowaniu procesów społecznych z biologicznymi. 

Spopularyzowane przez Pufendorfa pod koniec siedemnastego wieku rozró�nienie na 

kultur� i natur� jest tylko konceptem. Wystarczy to zrozumie� by dostrzec paradoks: 

w przypadku człowieka kultura (nie tylko materialna) stanowi w przytłaczaj�cej mierze 

naturalne �rodowiska jego �ycia – w tym równie� czynnik doboru naturalnego
563

. 

Sztompka pisze: 

„Mi�dzy kultur� a biologi� wyst�puje, zdaniem Wilsona, obustronna interakcja; 
kultura jest odpowiedzi� na imperatyw biologii, ale z kolei – i to jest teza istota – cechy 

                                                
559 Pami�taj�c o tym, przy jednoczesnej ch�ci zniesienia ró�nic miedzy rasami, powinni�my zastanowi� si�

czy akcje afirmatywne to trafny pomysł. 
560 W tym momencie mo�na powoła� si� na Ralfa Waldo Emersona: „(…) mówi�c �ci�le, wszystko to, co 

od nas odr�bne, wszystko co filozofia wyodr�bnia jako n i e - j a , tzn. zarówno natur� w sensie 

w��szym, sztuk�, innych ludzi i moje własne ciało, podci�gn�� trzeba pod t� nazw� – n a t u r a . (…) 

„Natura” w sensie popularnym odnosi si� do istno�ci niezmienionych przez człowieka: przestrzeni, 

powietrza, rzeki, li�cia. „Sztuka” odnosi si� do zmieszania jego woli z owymi bytami, jak to si� dzieje 

w przypadku domu, kanału, pomnika, obrazu. Jednak�e jego działania, owo karczowanie, wypalanie, 

łatanie, oczyszczanie, potraktowane ł�cznie znacz� tak niewiele, �e wobec wpływu tak wielkiego, jak 

ten, który na ludzki umysł wywiera �wiat, nie zmieniaj� one zgoła niczego”. Niech jednak nie zmyli 

ostatnie zdanie, sugeruj�ce jakoby jednostka była prochem w obliczu szeroko poj�tej natury (przyrody, 

ale i społecze�stwa). Nieco dalej Emerson podkre�la: „W zwyczajnym �yciu ka�dy, kto jest osoba 

obdarzon� silnym charakterem albo szcz��liwym geniuszem, z pewno�ci� zauwa�y, z jak� łatwo�ci�
wszystko osi�gnie; ludzie, ich opinie, jasny dzie� i sama natura staj� si� jego niewolnikami” 

(zob. R.W. Emerson, Natura, przeł. M. Filipczuk, Kraków 2005, s. 8, 17).  
561 Ot na przykład Tomasz Witkowski prezentuj�c swoj� koncepcj� inteligencji makiawelicznej – mimo 

przyznawania si� do inspiracji ewolucjonizmem – stanowczo odcina si� od „(…) skrajnego stanowiska 

socjobiologów, a zwłaszcza ich ‘papie�a’ – Wilsona”, któremu wła�nie przypisuje wyznawanie 

genetycznego determinizmu. W innym miejscu Witkowski pisze o „wulgarnej socjobiologii” 

(zob. T. Witkowski, Inteligencja Makiaweliczna. Rzecz o pochodzeniu natury ludzkiej, Wrocław 2005, 

s. 224, 226). 
562 P. Sztompka, op. cit., s. 507. 
563 Kto powiedział, �e nie jest tak u innych zwierz�t: Czy� termitiera nie jest dla termitów jak dla nas 

miasto, a osobliwe obyczaje szympansów bonobo („nieobyczajne obyczaje”, chciałoby si�
powiedzie�), u których kompulsywny seks ma wr�cz rang� instytucji społecznej, jak dziwaczne 

praktyki egzotycznych ludzkich kultur? 
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biologiczne ewoluuj� w odpowiedzi na innowacje kulturowe. Kultura i biologia nie 

istniej� jako dwa oddzielne procesy, lecz uzupełniaj� si�.”564

 Zatem stwierdzenie „sztuka jest nasz� natur�” mo�e jedynie znaczy�, �e jako 

gatunek jeste�my bardziej „wewn�trz-sterowni” ni� inne.  

Wyja�niwszy dlaczego, i w jaki sposób, uspołecznienie wi��� z udomowieniem, 

mog� teraz wróci� do głównego w�tku pracy – przedstawienia dwóch alternatywnych 

hipotez wyja�niaj�cych fenomen kryzysu demograficznego.  

Neo-nomadyzm czy eskalacja niewoli? 

 Znamienne, �e ludziom niestraszny jest stres ujarzmienia – potrafi� rozmna�a�
si� w niewoli. Cho�by „niewola” ta tylko symbolizowała sytuacj� panowania, albo 

wr�cz samo-zniewolenia. Oczywi�cie ta „niewola” nie mo�e przekroczy� pewnego 

progu (swojej dosłowno�ci), jaki z pewno�ci� przekroczyli Hiszpanie na Karaibach. Ale 

pami�taj�c, �e jest to tylko metafora pójd� nieco dalej tym (uskrajnionym w swej 

wymowie) tropem.  

 Człowiek wiec nie tylko mo�e rozmna�a� si� w niewoli. Ba, wydaje si�, �e on 

dla tego celu – by si� rozmna�a� – wr�cz musi by� „w ła�cuchach”… Tak bardzo 

przyzwyczaił si� do �ycia „w niewoli” – sp�tany zwyczajami i prawami; przywi�zany 

do ziemi i wspólnoty; w okowach ojcowskiej, a potem monarszej władzy – �e nawet nie 

bardzo umie ju� rozmna�a� si� na wolno�ci. Dobrze to wida� w dobie współczesnego 

rozlu�nienia obyczajów na Zachodzie. Kiedy jednostka dostała do swojej dyspozycji 

bodaj najwi�ksz� w dziejach swobod�, wybrała singlizm565
: przestała prokreowa�! 

Statystyki mówi� same za siebie – obro�cy tradycyjnej rodziny mówi� za statystyki. 

 I oto wzorcowy współcze�nie styl �ycia – elastyczny, swobodny, wypełniony 

podró�ami
566

 – okazuje si� de facto n e o -n o ma d yc z n y. To próba odczynienia tego, 

czego dokonała – z rodzin� w ogólno�ci a kobiet� szczególnie – rewolucja neolityczna 

(gospodarka wytwórcza, rolnictwo, osiadły tryb �ycia), a za ni� rewolucja polityczna 

(powstanie miast jako „organizmów społeczno-politycznych”). To próba uwolnienia 

człowieka od ci��arów udomowienia – oswobodzenia samej tylko kobiety od statusu 

„maszyny do produkcji dzieci”
567

. Czeka nas by� mo�e powtórka z czasów cywilizacji 

łowieckiej – populacji ustabilizowanej o bardzo niskim przyro�cie. 

 To, co kapitalizm – a bezpo�rednio rewolucja kulturowa lat sze��dziesi�tych – 

uczynił w XIX i XX wieku jest wielkim krokiem ku wolno�ci jednostki. Ale czy� nie 

jest to odwrócenie, cz��ciowe przynajmniej, procesu samo-udomowienia, mimo 

                                                
564 P. Sztompka, op. cit. s. 507. 
565 Popularny we współczesnej kulturze, panie�sko-kawalerski model �ycia.  
566 Dean MacCannell napisał w 1976: „(…) ‘turysta’ jest jednym z najlepszych modeli opisuj�cych ogólnie 

człowieka nowoczesnego”. Ten wci�� aktualny cytat zaczerpn�łem z pierwszej strony, nawi�zuj�cej do 

Veblena ksi��ki, której tytuł jest nadzwyczaj wymowny: Turysta. Nowa teoria klasy pró�niaczej (zob. 

D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy pró�niaczej, przeł. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, 

Warszawa 2007). 
567 M. Shulz, Drogowskaz do Raju, [w:] „Forum” 51-52 z 18.12.2006-1.01.2007 r., przedruk z: „Der 

Spiegel” 2006. 
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kontynuacji procesu samo-oswojenia? 

Powy�sze wnioski s� tylko jedn� z mo�liwych interpretacji
568

. Ten sam 

kapitalizm i rewolucja kulturowa, mogły osobliwymi meandrami losu doprowadzi� do 

sytuacji na wskro� odwrotnej: eskalacji zniewolenia. Bo czy niewola jest l�ejsza, gdy 

nie wida� pana smagaj�cego biczem? Spostrze�enie, �e cho� prawo jest „zobiektywi-

zowane” i „bezosobowe” („generalno-abstrakcyjne”), to sformułowane bywa dla 

zabezpieczenia dominacji jednych nad innymi, nie jest wcale nowe. Jest jednak i bardziej 

złowieszczy wniosek, jakoby ujarzmiała nas konstelacja bezosobowych sił – nie jako 

narz�dzie zniewolenia (jak pono� prawo), ale jako sam demiurg tego stanu.  

 Mo�e wi�c jest raczej tak, jak pisze Herbert Marcuse i wolno��, któr� si�
cieszymy, jest tak naprawd� ultymatywn� niewol� – „czyst� form� zniewolenia”

569
. 

Przypomina on za Francois Perroux, �e niewolnictwo okre�la si� „nie przez 

posłusze�stwo, ani uci��liwo�� prac, ale przez status narz�dzia i redukcj� człowieka do 

stanu rzeczy”. W okowach wszechogarniaj�cego systemu, zamiast nowymi nomadami 

jeste�my całkowicie – o zgrozo – u�yteczni społecznie
570

.  

 By� mo�e, w jaki� niepoj�ty sposób owa „wysublimowana” niewola – niby 

lekka, troskliwa i zapewniaj�ca dobrobyt, bo „utrwalona i pogł�biana w formie licznych 

swobód”
571

 – skutkuje zupełnie tak jak okrutne poczynania Hiszpanów na Karaibach: 

drastycznym spadkiem dzietno�ci. Czy mi�dzy tymi zjawiskami zachodzi zwi�zek 

przyczynowo�ci, czy jest to tylko koincydencja? Je�eli cywilizacja przedobrzyła 

z „udomowieniem człowieka”, to niewykluczone, �e ludzie nie�wiadomie czuj� ten stan 

– trac� poczucie perspektywy dla potomnych. 

  

Podsumowanie 

Uj�cie socjobiologiczne tematu kryzysu demograficznego pozwala na nieco 

inn� percepcj� wielu współczesnych problemów, tak jak tych demograficznych 

w odniesieniu zarówno do Zachodu jak i innych rejonów �wiata. Oczywi�cie wnioski 

musz� by� niejednoznaczne. 

Je�eli uznamy nomadyzm za zjawisko nie polegaj�ce tylko i wył�cznie na „nie 

zagrzewaniu miejsca”, ale oparte na gł�bszych podstawach, dojdziemy do ciekawych 

konkluzji zmieniaj�cych percepcj� problemu znikomego lub ujemnego przyrostu 

naturalnego. Spojrzawszy na uspołecznienie jak na „samo-udomowienie”, dostrzec 

mo�na, �e współczesny (a konkretnie postnowoczesny) model społecze�stwa jest form�

                                                
568 Mo�liwo�� najzupełniej odwrotnej interpretacji u�wiadomił mi Jakub Przybylski. Za to spostrze�enie 

chciałbym mu serdecznie podzi�kowa�. 
569 H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologi� rozwini�tego społecze�stwa 

przemysłowego, przeł. W. Gromczy�ski, Warszawa 1991, s. 54. 
570 Upatrywanie wolno�ci w byciu „bezu�ytecznym społecznie” jest star� (hedonistyczn�) tradycj� znan�

nawet na dalekim wschodzie. Jako przykład mo�na tu wskaza� taoist� Yang Zhu (znanego te� jako Jang 

Czu, �yj�cego na przełomie V i IV wieku p.n.e.): „Człowieka maj�cego opini� zdolnego i przydatnego 

spotka taki sam los, jaki spotyka drzewo cynamonowe i sumakowe” (zob. F. Youlan, Krótka historia 

filozofii chi�skiej, D. Bodde (red.), przeł. M. Zagrodzi, M. Religia, oprac. T. Skowro�ski, Warszawa 

2001, s. 74). 
571 H. Marcuse, op. cit., s. 54. 
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ponownego zdziczenia człowieka. 

 Nie idzie tu rzecz jasna o „zdziczenie obyczajów”, ale raczej o powrót do stanu 

natury, nie znaj�cego skomplikowanych i przemo�nych sieci wi�zi ł�cz�cych człowieka 

z jego �rodowiskiem społecznym. Proces, o którym tu mówi� nie jest z pewno�ci�
totalnym „powrotem do natury”. Wiele z cennego dla post�pu moralnego ludzko�ci 

dorobku epoki samo-oswojenia człowieka, jak si� wydaje, zostało nawet umocnionych 

w wyniku indywidualizacji �ycia – ot cho�by „złota reguła”, znana w naszym kr�gu 

kulturowym w formule „szanuj bli�niego swego jak siebie samego”. Oczywisto�ci�
wydaje mi si�, �e poszanowanie ludzkiego �ycia we współczesnej kulturze Zachodu 

jest z perspektywy historii bezprecedensowo wielkie, nawet pomimo, artykułowanych 

niekiedy w tej kwestii w�tpliwo�ci
572

. Z tego wzgl�du współczesnego „zachodniego” 

człowieka mo�emy nazwa� nowym barbarzy�c�, czułym co prawda – bo szanuj�cym 

�ycie, „oswojonym” – ale jednak. 

 Nie mógłbym nie zauwa�y�, �e teoria ta – mimo i� czerpie inspiracje z zało�enia 

pozbawionej warto�ciowania socjobiologii (która czasem nawet kojarzona jest 

z lewic�573
) – idzie w sukurs konserwatywnym diagnozom upatruj�cym �ródeł 

problemów demograficznych w nadmiernej indywidualizacji stosunków gospodarczych 

i kulturowych współczesno�ci. 

Do przeciwnych wniosków dojdziemy natomiast, gdy zinterpretujemy 

współczesny �wiat odwrotnie – w my�l rozumienia niewoli przez Marcusego. 

Przekonuje on, �e rz�dzi nami system – jednostka posłuszna jest jego wyrokom bardziej 

nawet ni� kiedy� panom. Niewola jedynie zmieniła oblicze. 

 Prócz prawa rz�dz� nami równie „abstrakcyjne” i równie „zobiektywizowane” 

reguły ekonomii. To, co dobre i słuszne dyktuje nam niewidzialna r�ka rynku. Umowy 

kupna, sprzeda�y i proces prawotwórczy – wła�nie za spraw� kapitalizmu, 

demokratyzacji   umasowienia i wreszcie postmodernizmu – wymkn�ły si�
człowiekowi spod kontroli. Zatraciły swój domniemywany woluntaryzm. Niby prawa 

tworzy parlament, ale w rzeczywisto�ci ustawodawstwo to proces, który rz�dzi si�
własnymi regułami – proces, nad którym nikt ju� nie panuje. Wydaje si�, �e prawo 

popytu daje konsumentowi wielk� władz�. Niestety, gdy konsumentów s� miliony, ich 

władza rozprasza si� i uzyskuje całkiem nowy wymiar – jeszcze bardziej niepoj�ty 

i heteronomiczny ni� tyrania pana niewolników. Cywilizacja czyni nas „u�ytecznymi” – 

mo�e nie koniecznie dla obcego podmiotu panuj�cego, ale po prostu „dla innych”, 

a mo�e nawet przede wszystkim dla „cało�ci” – systemu. 

 Oto interpretacja w duchu lewicowym, alter-globalistycznym i kontr-

systemowym. Z takiej perspektywy proces samo-udomowienia, nie zatrzymał si�, ani 

nawet nie zwolnił. Wszystkie wielkie rewolucje społeczne, które dokonały si� przez 

ostatnie dwa wieki, były tylko wielkimi mistyfikacjami maskuj�cymi post�puj�ce 

sp�tanie heteronomicznym panowaniem. W takim uj�ciu kryzys demograficzny jest 

tylko symptomem zjawiska, które akurat na zachodzie zaszło w najwi�kszym stopniu. 

                                                
572 W odniesieniu cho�by do kwestii aborcji i eutanazji powstał termin „Cywilizacja �mierci”. 
573 Za spraw� swoistej „ateistycznej krucjaty”, podj�tej ostatnimi czasy przez jej czołowego popularyzatora 

– Richarda Dawkinsa.
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Zbie�no�� wydaje si� uderzaj�ca. 

To tylko dwie z konkluzji, do jakich przywodzi socjobiologiczne podej�cie 

w ramach tego tematu. Wydaje si�, �e obie s� równie uprawnione, cho� na ró�nych 

płaszczyznach warto�ciowania. Z cał� pewno�ci� jako hipotezy dziel� one równie�
i wady – przede wszystkim charakterystyczn� dla filozofii polityki (a ra��co nienaukow�) 
„tendencyjno��”. Ciekawe jednak, �e interpretacje te mog� by� atrakcyjne dla dwóch 

ró�nych stron tradycyjnego podziału socjopolitycznego – cho� faktycznie nie całkiem 

przeciwstawnych –  b�d�cych równie krytycznymi wobec współczesno�ci 

. 


