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Kultura jako adaptacja.
Kultura w paradygmacie przyrodoznawstwa
Natura i kultura
Przynajmniej od czasów Karola Darwina, a więc czasu ustalenia się nowych
zaâoůeľ paradygmatu biologicznego, które ufundowaâa teoria ewolucji, zaczęto przyjmowaý, iů wszelkie ůycie, takůe ůycie gatunku homo sapiens zaleůne jest
od zdolnoœci adaptacyjnych, selekcyjnej presji œrodowiskowej i przypadkowych (incydentalnych) zmian dziedzicznych. Za sprawĊ tak pojmowanej
teorii ůycia gatunek ludzki zostaâ usytuowany poœród innych gatunków, linia
jego rozwoju wytyczona, a rozwój i trwanie wpisane w „wielki âaľcuch bytów”1 zaleůnych od praw natury. Poœród nich dobór naturalny – rozumiany
jako nielosowa, a więc nieprzypadkowa przeůywalnoœý pewnej częœci osobników, wyposaůonych w cechy uâatwiajĊce przetrwanie i rozmnaůanie
w okreœlonych warunkach œrodowiskowych – stanowi prawo zasadnicze,
będĊce – w pewnym sensie – drugĊ stronĊ tego, co rozumiemy jako adaptację2.
Por. A.O. Lovejoy, Wielki âaľcuch bytu. Studium z dziejów idei, przeâ. A. Przybysâawski, Wyd.
KR, Warszawa 1999.
2 Wspóâczesna, podarwinowska biologia, konsekwentnie wzbogacana teů przez paleoantropologię i genetykę, wiele zmieniâa w dawnym, „normalnym” myœleniu o dziejach czâowieka
i myœleniu o doborze naturalnym, ale samo pojęcie adaptacja nie ulegâo specjalnie wielkim
zmianom. Nadal przyjmuje się, ůe adaptacja, to przystosowanie się organizmu poprzez zmianę
struktury lub funkcji do ůycia w nowych dla niego, trwale zmienionych warunkach bytowych
1
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Jednak mimo ůe darwinizm w zasadniczy sposób zbliůyâ nauki o czâowieku
do biologii ewolucyjnej, to zainteresowanie biologów kulturĊ ludzkĊ musiaâo
czekaý jeszcze nieomal wiek, zanim dociekania kulturowe weszây w obszar
szczegóâowych rozwaůaľ nauk o ůyciu. Na stan ten zâoůyâo się przynajmniej
kilka czynników, poœród których bez wĊtpienia niebagatelne byâo „przedwstępne rozgraniczenie porzĊdku natury i porzĊdku kultury”3, uznawane
zarówno przez biologię, jak i szeroko pojętĊ humanistykę, a w obu naukach
majĊce – jak pisze Claude Lévi-Strauss – niemal wartoœý dogmatu. Przyjęcie
paradoksalnego zaâoůenia, ůe zasadnicze wâaœciwoœci natury ludzkiej naleůĊ
wyâĊcznie do porzĊdku kultury, wyraziœcie odgraniczyâo na dâugi czas dociekania kulturoznawcze i socjologiczne od dociekaľ przyrodoznawczych. Kultura – pojmowana jako
sfera wyobraůeľ zbiorowych, do których naleůĊ nie tylko pojęcia i kategorie rozumowe, ale teů wartoœci, ideaây, wierzenia, symbole, będĊce
wspólnymi ideaâami i wartoœciami podzielanymi w ramach zbiorowoœci4

– tylko w jeden sposób dawaâa się pogodziý z efektami dziaâania doboru
naturalnego. Otóů, wyâĊcznie przy zaâoůeniu, ůe czâowiek jako gatunek jest
wytworem ewolucyjnych siâ przyrody, ale wpâyw natury na jego umysâ koľczy
się wraz z narodzinami5. Dalej mamy juů tylko „konfigurację wyuczonych
lub zewnętrznego stresu. Efektywnoœý adaptacji okreœla dostosowanie. Adaptacja jest istotnĊ,
dziedzicznĊ lub niedziedzicznĊ i podlegajĊca rozwojowi cechĊ wszystkich ůywych organizmów. Adaptacja fenotypowa, dotyczĊca zmian osobniczych, nie jest dziedziczna. Adaptacja
dziedziczna polega na zmianie puli genowej populacji w taki sposób, ůe częstsze stajĊ się geny
odpowiedzialne za fenotypy lepiej dostosowane do zmienionych warunków, czyli gwarantujĊce wydanie większej liczby potomków. Adaptacja moůe byý wynikiem doboru naturalnego,
doboru pâciowego lub doboru sztucznego. W rzeczywistoœci adaptacja konkretnego organizmu jest wypadkowĊ adaptacji fenotypowej i dziedzicznej.
3 C. Lévi-Strauss, Spojrzenie z oddali, przeâ. W. Grajewski, L. Kolankiewicz, M. Kolankiewicz, J. Kordys, Wyd. PIW, Warszawa 1993, s. 59.
4 E. Durkheim, Elementarne formy ůycia religijnego. System totemiczny w Australii, przeâ. A. Zadroůyľska, Wyd. PWN, Warszawa 1990, s. 257.
5 Oczywiœcie, nie kwestionowano wpâywu biologii na ciaâo czâowieka – obserwowane i wyraŭne róůnice pâciowe, zmiany zwiĊzane z procesem dojrzewania, starzenia się, choroby,
uâomnoœci. Rozpoznawano je kiedyœ jako niezaleůne od kultury, tj. naturalne, czego pogâosem sĊ na przykâad aktualne i częstokroý gwaâtowne dyskusje na temat seksualnoœci (i transseksualnoœci). Co ciekawe, powszechne teů byâo w XIX w. przekonanie o róůnych „naturalnych” moůliwoœciach umysâów kobiecych i męskich, przekâadajĊce się na róůnicowanie typów ksztaâcenia, a więc wpâywu spoâecznego. Nie moůemy w tym miejscu rozwijaý tego
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zachowaľ i ich rezultatów”6. Istotny wpâyw na takĊ wizję czâowieka i kultury
mieli myœliciele oœwieceniowi, którzy – jak John Locke – odwoâujĊc się do
idei Arystotelesa i filozofów œredniowiecza, upowszechnili przekonanie,
którego kwintesencjĊ jest pojęcie tabula rasa i stojĊca za nim idea wpâywu
kultury na czâowieczeľstwo. Takie przekonania dobrze uwidacznia stanowisko wybitnego antropologa amerykaľskiego Alfreda Louisa Kroebera, który
jeszcze w 1917 roku pisaâ:
Istotna róůnica pomiędzy zwierzęciem a czâowiekiem nie polega na tym,
ůe ten ostatni ma lepszĊ tkankę lub szlachetniejszy gatunek ciaâa; polega
na tym, ůe jego struktura i tkanka sĊ takie, ůe moůna w nich coœ „zapisaý”, podczas gdy zwierzę tej moůliwoœci nie posiada7.

Oczywiœcie, takie spolaryzowanie stanowisk stosujemy tu do celów heurystycznych; nie majĊ one zastosowania do kaůdej teorii natury ludzkiej, jakĊ
od czasów Darwina zbudowaâa antropologia i nauki spoâeczne. Juů w latach
70. XIX stulecia wybitni antropolodzy, jak Edward B. Tylor (1871) czy Lewis H. Morgan (1877), wykorzystywali zaâoůenia ewolucjonizmu do badaľ
nad kulturĊ, czynili to takůe Spencer, Frazer, Bastian i inni. W zasadzie
moůna przyjĊý, ůe
wczesna socjologia i antropologia czerpaây natchnienie z biologii i teorii
ewolucji i sformuâowaây pod adresem spoâeczeľstw ludzkich wszystkie
doniosâe pytania, jakie naleůaâo sformuâowaý8,

skupiajĊc jednak większĊ uwagę na ustalaniu etapów rozwoju kultury niů
wyjaœnianiu, w jaki sposób dobór naturalny mógâ determinowaý cechy natury ludzkiej, prowadzĊce w finale do pojawienia się kultury. Gwoli œcisâoœci
naleůy tu dodaý, ůe w tamtych czasach biologiczne badania nad strategiami
adaptacji byây dopiero w fazie raczkujĊcej, a idea „przeůywalnoœci najlepiej
przystosowanych” lepiej konweniowaâa z ideologicznymi przesâankami epoki, które budowali nie tylko Darwin, ale równieů Marks, Spencer i Nietzsche,
wĊtku, ale warto zaznaczyý, iů koncepcja tabula rasa byâa i nadal jest zanurzona w wewnętrznie niespójny dyskurs, któremu naleůy się osobne i dogâębne opracowanie.
6 R. Linton, Kulturowe podstawy osobowoœci, przeâ. A. Jasiľska-Kania, Wyd. PWN, Warszawa
1975, s. 44.
7 A.L. Kroeber, Istota kultury, przeâ. P. Sztompka, Wyd. PWN, Warszawa 1973, s. 75.
8 P.L. van den Berghe, áĊczenie paradygmatów: biologia i nauki spoâeczne, w: B. Szacka, J. Szacki, red.,
Czâowiek zwierzę spoâeczne, przeâ. K. Najder, B. i J. Szaccy, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1991, s. 321.
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niů z badaniami nad uniwersaliami natury ludzkiej. Jak trafnie zauwaůa Pierre L. van den Berghe, znany antropolog amerykaľski belgijskiego pochodzenia i badacz fenomenu etnicznoœci, w finale róůnorakich uwikâaľ:
Niesmaczne zwiĊzki wczesnej myœli ewolucjonistycznej z darwinizmem
spoâecznym, rasizmem, imperializmem i kapitalizmem wolnorynkowym
odstręczyây od biologii [na dâugie lata – D.W.-Z., W.B.] przedstawicieli
nauk spoâecznych9.

Przyrodoznawstwo zatem, orzekâszy swojĊ prawdę o bliskim pokrewieľstwie
czâowieka z innymi naczelnymi, postępowaâo wâasnĊ drogĊ, pomijajĊc kwestie
kultury, podczas gdy antropologia, filozofia czâowieka, socjologia, polityka
i etyka, przyjĊwszy do wiadomoœci pochodzenie czâowieka od maâpy, raczej
„uůywaây” teorii ewolucji dla wâasnych celów, niŭli wynosiây z niej powaůniejsze
przesâanki do zmiany wâasnych paradygmatów. Jak zgryŭliwie, acz trafnie zauwaůa Fred Inglis, dla tych samych celów uůywaây równieů pojęcia kultura.
Antropologia dostosowuje kulturę do swoich potrzeb. (…) W 1914 roku
pojęcie kultury ma staý się niezbędne dla teorii, a Teoria jest nowĊ muzĊ
totalitarnego stulecia10.

Przeom
Istotny przeâom w zainteresowaniach biologów naturĊ ludzkĊ, a w koľcu
i kulturĊ, zaczĊâ się w latach 30. XX w. od „doniesieľ z terenu”, czyli prezentacji danych empirycznych etologii, której najwybitniejszymi przedstawicielami sĊ Konrad Lorenz i Irenäus Eibl-Eibesfeldt. Etologia czâowieka,
wyszedâszy od badaľ nad spoâecznym zachowaniem się zwierzĊt, uwzględniaâa w swym programie równieů próbę zrozumienia ewolucji oraz
funkcjonalnych aspektów wzorów kulturowych, analizujĊc je z punktu
widzenia tego, na ile przyczyniajĊ się do zwiększenia ogólnej wartoœci
przystosowawczej11.
Tamůe, s. 321.
10 F. Inglis, Kultura, przeâ. M. Stolarska, Wyd. Sic!, Warszawa 2007, s. 47.
11 B. Szacka, Wstęp, w: B. Szacka, J. Szacki, red., Czâowiek zwierzę spoâeczne…, s. 10 [badaczka
powoâuje się na: I. Eibl-Eibesfeldt, Human Ethology].
9
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Nie roszczĊc sobie pretensji do formuâowania praw bezpoœrednio dotyczĊcych adaptacyjnego charakteru kultury, wkrótce weszâa ona w gwaâtowny spór z czterdzieœci lat póŭniejszĊ socjobiologiĊ, ocenionĊ pierwotnie
jako agresywna, redukcjonistyczna i deterministyczna. Takie opinie o socjobiologii wynikaây tyleů z „amerykaľskiego” stylu jej prezentacji przez
mistrza Edwarda O. Wilsona („mamy teorie i nie zawahamy się ich uůyý”),
co i z nie do koľca wtedy jeszcze rozpoznanych prawideâ wpâywu wyposaůenia genetycznego na zachowania ludzkie, które spekulatywnie uznaâa
za determinujĊce, próbujĊc narzuciý swój sposób myœlenia. Trafiâa w ten
sposób jednoczeœnie w kilka newralgicznych punktów nauk spoâecznych
i antropologii europejskiej. Ten wĊtek rozwaůaľ nie jest tu zasadniczy, ale
warto zaznaczyý, ůe jeszcze dwadzieœcia lat póŭniej Claude Lévi-Strauss,
skĊdinĊd doskonale zorientowany w rozwoju biologii antropolog francuski, pisaâ o socjobiologach:
W istocie tak nam to tâumaczĊ, ten, kto nie wie, co czyni, ma genetycznĊ
przewagę nad tym, kto wie, jest bowiem dlaľ korzystne, aby jego egoistyczne rachuby byây traktowane przez innych i przez niego samego jako
prawdziwy altruizm12.

Ta wypowiedŭ Lévi-Straussa odnosi się do zasadniczych rozstrzygnięý
wczesnej socjobiologii, „w wydaniu” mâodego E.O. Wilsona i Richarda
D. Alexandra, zgodnie z którymi zasadniczĊ siâĊ napędowĊ spoâeczeľstw
ludzkich jest egoistyczna potrzeba powielenia się genów, dobór krewniaczy,
wsparty na pozornym altruizmie (opieka nad potomstwem i krewnymi –
nepotyzm) oraz zasada wzajemnoœci. Wszystkie one stanowiĊ wyraz selekcyjnej presji œrodowiskowej, sĊ przejawem adaptacji i – przynajmniej w tej
starej wersji socjobiologii – stanowiĊ podstawy kultury ludzkiej. MówiĊc
proœciej, co wyraziâ sam Wilson, „geny trzymajĊ kulturę na biologicznej
smyczy”. Kultura jest więc wyjĊtkowo skuteczna, ale to jednak tylko adaptacja, wzmacniajĊca fitness gatunku. Oczywiœcie, co poniekĊd zrozumiaâe,
takie stawianie „ludzkiej sprawy” z trudem mogâo zyskaý sobie akceptację
szerszych rzesz humanistów, nawykâych do mitologizacji dorobku kulturowego z pozycji antropocentrycznych.

12

C. Lévi-Strauss, Spojrzenie z oddali…, s. 68.
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Kultura w paradygmacie biologicznym.
W stronÆ konsensu
Od czasów burzliwej dyskusji antropologii i nauk spoâecznych z wczesnĊ
wersjĊ socjobiologii upâynęâo 30 lat. Nauki przyrodnicze, wspierane postępem wiedzy o budowie i funkcjonowaniu mózgu oraz wypâywajĊcymi z niej
teoriami umysâu (Francis Crick, Marvin Minsky, Gerald M. Edelman, John
Eccles), a takůe nowymi odkryciami paleoantropologii i genetyki, nieco
zmieniây swój sposób postrzegania natury ludzkiej, uwzględniajĊc zarówno
wâasne, coraz subtelniejsze rozpoznania procesów adaptacji13, jak i wiedzę
antropologii kulturowej oraz socjologii. Œwietnie widaý to u Wilsona, który
projektujĊc wymaganĊ dzisiaj konsiliencję wiedzy, doszedâ do teorii koewolucji genetyczno-kulturowej i holistycznej koncepcji kultury.
Wstępna wizja teorii koewolucji zostaâa sformuâowana przez E.O. Wilsona w 1981 roku, w ksiĊůce napisanej z Charlesem J. Lumsdenem (Genes,
Mind and Culture: The Coevolutionary Process), ale wczeœniej analogicznĊ koncepcję proponowali takůe Robert Boyd i Peter J. Richerson (1976) oraz
Marcus Feldman i Luigi Cavalli-Sforza (1978), a takůe w tym samym roku
William H. Durham. Pozostaje ona takůe w œcisâym zwiĊzku z koncepcjĊ
koewolucji, nawiasem mówiĊc rzadko przywoâywanej przez innych badaczy,
zarysowanĊ w rozprawie antropologa Gregory’ego Batesona Umysâ i przyroda
(1979), o znamiennym podtytule Jednoœý konieczna14.
Ustalono m.in., ůe ewolucja biologiczna raczej nie wycofuje się ze zâoůonych adaptacji
determinowanych przez interakcje wielu genów. Moůe natomiast caâe takie podsystemy
porzucaý, gdy juů nie sĊ potrzebne, co najczęœciej dzieje się przy pasoůytnictwie, œcisâej symbiozie i domestykacji, ale teů przy przejœciu z jajorodnoœci na ůyworodnoœý – najlepiej udokumentowany przykâad to uproszczenie genów morfogenezy u ssaków w porównaniu
z pâazami (które majĊ po kilka wersji kaůdego biaâka dostosowanych do róůnych temperatur
w œrodowisku). Potwierdzono tym samym koncepcje Lorenza dotyczĊce inwolucji. Odkryto
równieů, ůe na adaptację mogĊ mieý teů wpâyw czynniki cywilizacyjne, np. emisja gazów
i pyâów przemysâowych, czego przykâadem jest motyl Biston betularia, którego jasna pigmentacja na skutek silnej presji selekcyjnej zostaâa wyeliminowana na rzecz pigmentacji ciemnej
(tzw. melanizm przemysâowy), trudniej odróůnialnej dla naturalnych wrogów na tle œciemniaâej wskutek zanieczyszczeľ kory brzóz. Inna sprawa, ůe gdy adaptacja ta przestaâa byý potrzebna, bo zanieczyszczenie powietrza i kory brzozowej się zmniejszyâo – częstotliwoœý
biaâych motyli w populacji ponownie zaczęâa wzrastaý. W tym wypadku mamy jednak do
czynienia z cechĊ najprawdopodobniej jednogenowĊ, której zmiany sĊ âatwe.
14 Zob. G. Bateson, Umysâ i przyroda. Jednoœý konieczna, przeâ. A. Tanalska-Dulęba, Wyd.
PIW, Warszawa 1996.
13
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Obraz czâowieka i kultury wyâaniajĊcy się teraz z prac biologów, zwâaszcza
z Wilsonowskiej Konsiliencji (Consilience. The Unity of Knowledge, 1998), jest najlepszym przykâadem tego, ůe skupienie uwagi na adaptacji informacji genetycznej
jako podstawie ewolucji nie musi w ostatecznoœci prowadziý do redukcji niwelujĊcej humanistyczny wymiar i jakoœý ludzkich dziaâaľ oraz do epistemologicznego redukcjonizmu. Nie musi teů budowaý skrajnej panadaptacyjnej wizji
umysâu ludzkiego, ludzkiej œwiadomoœci i kultury, zdeterminowanych i zdanych na âaskę i nieâaskę rozprzestrzeniajĊcych się, samolubnych genów15.
Koncepcja ta opiera się na trzech podstawowych zaâoůeniach, z których
dwa pierwsze majĊ charakter implikacyjny. Po pierwsze, zakâada swoisty
systemowy interakcjonizm jako zasadę funkcjonowania rzeczywistoœci, co
oznacza, iů samĊ rzeczywistoœý i jej skâadowe (w tym takůe skâadowe ludzkich indywiduów) uznaje ona za ukâady dynamiczne, w których dawnĊ, mechanistycznĊ i prostĊ relację: bodziec – reakcja zastępuje zâoůonoœý „elastycznych” korelacji zachodzĊcych pomiędzy tymi elementami16. Ich funkcja
zaleůy gâównie od zachowaľ innych skâadowych systemu. W systemie tym
sprzęůenia zachodzĊ zarówno poziomo (pomiędzy elementami lub caâymi
podsystemami), jak i pionowo (między róůnymi stopniami organizacji materii).
Po drugie, systemowo ujmowana rzeczywistoœý charakteryzuje się niezwykle
duůym stopniem zâoůonoœci. Wymiana informacji, materii i energii (interakcje
niezdeterminowane) zachodzi stale między kulturĊ, œrodowiskiem przyrodniczym, wyposaůeniem genetycznym i umysâem, tworzĊc koewolucyjnie optymalne warunki poprawnego funkcjonowania ůycia na Ziemi (ewolucyjnie
zdeterminowany cel), a więc umoůliwiajĊc i poniekĊd gwarantujĊc zachowanie
równowagi systemu. Trzecim, explicite artykuâowanym zaâoůeniem, jest teza, iů
koewolucja genetyczno-kulturowa stanowi specyficzne przedâuůenie
ogólniejszego procesu ewolucji przez dobór naturalny17.
PoniekĊd konkurencyjnĊ teorię kultury buduje dzisiaj memetyka, przyjmujĊca, iů podstawĊ ewolucji kultury nie jest adaptacja biologiczna do œrodowiska naturalnego, ale presja
chcĊcych się replikowaý memów – jednostek dziedzicznoœci kulturowej. Więcej na ten temat
Zob. D. Węůowicz-Zióâkowska, Moc narrativum. Idee biologii we wspóâczesnym dyskursie humanistycznym, Wyd. UŒ, Katowice 2008.
16 Zgodnie z koncepcjĊ ewolucji obowiĊzujĊcĊ we wspóâczesnej biologii, rzeczywistoœý w wymiarze globalnym, nawet traktowana jako system, jest zdeterminowana ewolucyjnym celem „pozostania w grze”, samopowieleniem i przeůyciem. Indeterminizm cechuje raczej relacje zachodzĊce
pomiędzy poszczególnymi jej elementami. Por. m.in.: I. Stewart, J. Cohen, Wytwory rzeczywistoœci.
Ewolucja umysâu ciekawego, przeâ. W. Stępieľ-Rudzka, Wyd. Prószyľski i S-ka, Warszawa 2003.
17 E.O. Wilson, Konsiliencja. Jednoœý wiedzy, przeâ. J. Mikos, Wyd. Zysk i S-ka, Poznaľ 2002, s. 193.
15
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Dla opisania i zrozumienia relacji zachodzĊcych pomiędzy tymi izomorficznymi czynnikami, niezbędne jest wykorzystanie badaľ i doœwiadczeľ
wszystkich dziedzin naukowego poznania, zarówno nauk przyrodniczych,
jak i humanistycznych, konieczna jest konsiliencja – jednoœý dualistycznie
dotychczas (za sprawĊ idei natura i kultura) rozdzielonej wiedzy. Bowiem
zarówno geny, jak i kultura podlegajĊ ewolucji; maâo tego, wspóâewoluujĊ!
TysiĊce genów wywiera wpâyw na budowę i dziaâanie mózgu, systemu
sensorycznego oraz na przebieg wszystkich pozostaâych procesów fizjologicznych, które dzięki interakcjom ze œrodowiskiem fizycznym i spoâecznym
tworzĊ holistyczne18 wâaœciwoœci umysâu i kultury. O tym, które geny będĊ
wykonywaây to zadanie, decyduje ostatecznie œrodowisko za pomocĊ doboru naturalnego – stwierdza Wilson19. Kultura powstaje więc i rozwija się
niczym organizm, w wyniku aktywnoœci wielu wpâywajĊcych na siebie
i wzmacniajĊcych swe dziaâania czynników – umysâów, znaczeľ, nakazów,
zakazów, relacji międzyosobniczych, czasu, przestrzeni i genów. Jedne zaleůĊ od drugich. Powstaâe wskutek tego koewolucyjnego procesu œrodowisko
wspólnoty umysâów i wspólnoty genów, odtwarzane w kaůdym pokoleniu
przez przekaz kulturowy oraz przekaz genetyczny, dziaâa jak kaůde œrodowisko – selekcjonuje, tworzĊc jednoczeœnie „uniwersum pozornie nieskoľczenie zróůnicowanych moůliwoœci”20. Budowanie i odtwarzanie kultury, za sprawĊ
wynalezienia języka, pisma i sztuki, umoůliwia jej prawie nieograniczony rozwój,
bâyskawiczny, w porównaniu z przekazem genetycznym, przekaz, „przeskakujĊcy” caâe pokolenia. Kultura wytwarza precyzyjne i subtelne instrumenty adaptacyjne, niemal niezaleůne od dziedziczenia genetycznego, za to uzaleůnione od
umysâowych i technicznych œrodków rozpowszechniania. Ta zdolnoœý zdecydowanie wyróůnia czâowieka spoœród caâego œwiata organizmów ůywych21,
aczkolwiek realizuje się wâaœnie dzięki wâaœciwym wszystkim takim jak on
i podobnym mu organizmom reguâom epigenetycznym – genetycznie warunkowanym algorytmom przyswajania informacji, funkcjonujĊcym niczym sito
selekcjonujĊce zawartoœý informacyjnĊ naszych umysâów.
Wydaje się, ůe w tym miejscu Wilson miaâ raczej na myœli nie holizm sensu stricte, lecz coœ, co
badacze zajmujĊcy się tzw. ukâadami zâoůonymi okreœlajĊ terminami emergencja lub emergentyzm.
19 Tamůe, s. 207.
20 Tamůe, s. 337.
21 Choý pewne gatunki zwierzĊt, zwâaszcza wyůsze naczelne, miewajĊ proste protokultury,
ich znaczenie dla przeůycia osobników jest znacznie mniejsze. Czâowiek jest jedynym gatunkiem, który na większoœci obszaru swego występowania nie byâby w stanie przetrwaý, gdyby
caâkowicie pozbawiý go jego adaptacji kulturowych.
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Niektóre dziedziczne reguây epigenetyczne powodujĊ, ůe posiadajĊce je
jednostki majĊ większe szanse przeůycia i reprodukcji w otaczajĊcym je œrodowisku i kulturze niů inne jednostki, które nie odziedziczyây tych reguâ albo
przejawiajĊ się one u nich w sâabszej postaci. Dzięki temu w ciĊgu wielu
pokoleľ w populacji rozprzestrzeniajĊ się skuteczniejsze reguây epigenetyczne wraz z determinujĊcymi je genami. Oznacza to, ůe genetyczna ewolucja
gatunku ludzkiego przez dobór naturalny dotyczyâa nie tylko anatomii
i fizjologii mózgu, ale takůe zachowaľ – dowodzi Wilson22.
Zachowania, zarówno za sprawĊ koniecznoœci, jak i przypadku, poddane
prawom selekcji, równoczeœnie same stanowiĊ œrodowisko – symbolicznĊ
wspólnotę, dodatkowĊ skâadowĊ doboru naturalnego, czyli kulturę. Oddziaâuje ono na nasze umysây mniej więcej tak, jak œrodowisko naturalne oddziaâuje na geny. Istotna róůnica tkwi w spoâecznym (poziomym, lamarckowskim), a nie darwinowskim przekazie tej kulturowej informacji, znacznie
szybszym i sprawniejszym, acz nie tak dokâadnym jak mechanizmy genetyczne. Dzięki instynktowi językowemu, rozwojowi zdolnoœci międzyosobniczego komunikowania się (druk, instytucje edukacji, media) i rozprzestrzeniania kulturowych treœci tempo ewoluowania informacji kulturowej stale
wzrasta, rozluŭniajĊc zaleůnoœci między genami a kulturĊ. Kaůdy indywidualny umysâ konstytuuje się jako produkt struktury ludzkiego mózgu – jego
funkcji poznawczych i tras poâĊczeľ neuronalnych, ale w trakcie swego rozwoju wchâania elementy istniejĊcej kultury, ůywiĊc się nimi i budujĊc siebie
zgodnie z tym, czym dysponuje i co (za sprawĊ kultury) dane mu jest do
dyspozycji. Jest więc tworem i efektem epigenezy – rozwoju pod wspólnym
wpâywem czynników dziedzicznych i œrodowiska. Te wrodzone reakcje
mózgu i ukâadu sensorycznego, czyli reguây epigenetyczne, stanowiĊc wskazówki przyswajania i wyszukiwania informacji, dajĊ czâowiekowi jednoczeœnie moůliwoœý generowania wielkiej róůnorodnoœci reakcji (schematów)
i reguâ kulturowych.
Wpâyw kultury na ludzkie zachowania jest niezmiernie istotny i niejednokrotnie postrzegany jako determinujĊcy caâoœý ludzkiego œwiata, a reguây
epigenetyczne przekazywane drogĊ genetycznĊ stanowiĊ skâadnik niezmienny i nieusuwalny naszego ewolucyjnego wyposaůenia, dziaâajĊc niczym portale wytyczajĊce moůliwoœci umysâu. Dobór naturalny uzupeânia się więc
i splata u czâowieka ze swoistym doborem kulturowym, sprawiajĊc, ůe oba te
czynniki – geny i kultura – wchodzĊ ze sobĊ w staâĊ relację. Ma ona charak22

Tamůe, s. 192–193.
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ter dynamiczny. To geny okreœlajĊ ksztaât reguâ uczenia się, czyli pobudzajĊ
i ukierunkowujĊ caây proces przyswajania kultury, przy czym nowe geny
okreœlane przez kulturę stanowiĊcĊ czynnik ich adaptacyjnych sukcesów,
zmieniajĊ reguây obecne w danej populacji.
ZmieniajĊce się reguây epigenetyczne powodujĊ zmiany kierunku i skutecznoœci kanaâów przyswajania kultury, zmieniajĊce się treœci kulturowe
modyfikujĊ reguây epigenetyczne – oto stanowisko koewolucji. Pierwotne
reguây epigenetyczne przetwarzajĊ informacje audiowizualne, nastawiajĊc
ukâad sensoryczny czâowieka na „odbiór”, natomiast reguây wtórne, które
Wilson wyodrębnia, wzorujĊc się na rozwijanej przez psychologię ewolucyjnĊ teorii emocji, to algorytmy pozwalajĊce na integrację większych zespoâów
informacji23. Reguây pierwotne atomizujĊ, rozbijajĊ strumieľ wraůeľ docierajĊcych do czâowieka na odrębne i zróůnicowane jednostki (tak jak dzieje
się to z postrzeganiem œwiatâa widzialnego jako spektrum czterech barw
podstawowych lub strumieniem dŭwięków róůnicowanym na fonemy), reguây wtórne umoůliwiajĊ rozumienie sensu tych dŭwięków, co zaleůy juů od
kulturowej konwencji wypeâniania ich treœciĊ.
Zdolnoœci te, zdaniem Wilsona, odróůniajĊ nas od innych zwierzĊt, spoůytkowujĊcych bardziej portale węchu i smaku24, w czym niewĊtpliwie swój
udziaâ ma spoâeczna historia naszego gatunku. Komunikacja ludzka przez
caâe tysiĊclecia rozwijaâa się w audiowizualnym kierunku, a więŭ spoâeczna
budowaâa się i doskonaliâa poprzez obraz i dŭwięk, spychajĊc do roli drugorzędnej informacje uzyskiwane drogĊ smakowo-węchowĊ, niepozwalajĊcĊ na
tak intensywnĊ eksplorację œrodowiska jak poprzez oko i ucho. Paleoantropologia i prehistoria czâowieka potwierdzajĊ ten kierunek rozwoju naszego
gatunku. Komunikacja poprzez obraz i dŭwięk jest o wiele szybsza i, z racji
moůliwoœci zachowania dystansu międzyosobniczego, o wiele bezpieczniejsza niů obwĊchiwanie się w celu uzyskania informacji o „innym”. Z tych teů
powodów jest o wiele bardziej podatna na wszelkiego typu manipulacje, co
zdaniem wielu biologów (teoria Alexandra – Humphreya) legâo u podstaw
rozwoju inteligencji makiawelicznej25.
Wtórne reguây epigenetyczne, „odwoâujĊc się do wybranych fragmentów spostrzeůeľ,
danych pamięci i uczuciowego zabarwienia, skâaniajĊ umysâ do podejmowania decyzji za
pomocĊ wyboru pewnych memów oraz okreœlonych reakcji organizmu”. Tamůe, s. 229.
24 Istotny wyjĊtek stanowiĊ zwierzęta latajĊce lub pâywajĊce w otwartych wodach, dla których
telereceptory dalekiego zasięgu (wzrok i/lub sâuch) bywajĊ nawet waůniejsze niů dla ludzi.
25 Zob. na ten temat: M. Ridley, Czerwona Królowa. Pâeý a ewolucja natury ludzkiej, przeâ. J.J. Bujarski,
A. Milos, Wyd. Rebis, Poznaľ 2001.
23
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Wtórne reguây epigenetyczne (moduây scalania informacji) zarówno programujĊ, jak i pozwalajĊ na uchwycenie kulturowego sensu komunikatu (np.
uœmiech – radosny, zâoœliwy, szyderczy, zalotny). WypeâniajĊce je wyůsze
treœci nie sĊ juů dziedziczone biologicznie, lecz przekazywane spoâecznie26.
Dziedziczymy więc pewne algorytmy umysâu, jak skâonnoœý do binarnego
i opozycyjnego kategoryzowania zjawisk lub zdolnoœý sprowadzania zâoůonego do prostego, nieznanego do znanego, a więc do budowania paradygmatu i tworzenia kolekcji, nawet tam, gdzie w rzeczywistoœci stykamy się
z continuum wâasnoœci27. Jednak wynalazek metafory i rozwijana w procesie
ewolucji zdolnoœý âatwego jej tworzenia oraz pâynnego przesuwania z jednego kontekstu w drugi, umoůliwiajĊc tworzenie nowych znaczeľ, sprawia,
ůe kultura po częœci uwalnia się od biologicznego dziedzictwa i wiedzie niezaleůne od natury ůycie. Kultura tworzy wâasne narracje, wpâywajĊce na
zachowania. Idee, mity, zakazy, rytuaây, sztuka, stymulujĊc ludzkie zachowania, staây się œrodowiskiem selekcjonujĊcym geny naszego gatunku, analogicznym do otoczenia fizycznego, w którym gatunek ten funkcjonuje.
Praktykowane dotĊd jednostronne interpretacje tych zaleůnoœci, zakâadajĊce caâkowity determinizm kulturowy (typowe dla pewnych nurtów nauk
spoâecznych) czy naiwny biologizm, w rodzaju przekonaľ o istnieniu genów
odpowiedzialnych za pojawienie się ceramiki, religii lub rolnictwa (typowe
z kolei dla medialnie strywializowanej socjobiologii i behawioryzmu), aktualnie w nauce uznaje się za zbytnie uproszczenie28. Ustalenia, kto ciĊgnie za
smycz (geny czy kultura) w tej dynamicznej koncepcji koewolucji genetyczno-kulturowej, tracĊ rację bytu29.
Nie jest takie oczywiste, co w uœmiechu jest zakodowane genetycznie (i wspólne dla
wszystkich kultur), a co jest zdefiniowane na poziomie kulturowym. Nawet niby taki sam
zalotny uœmiech w jednych kulturach moůe znaczyý „ewentualnie staraj się o mojĊ rękę”,
a w innych „w ostatecznoœci wypiję z tobĊ drinka”. Na ten temat zob: D. Węůowicz-Zióâkowska, W. Borkowski, O u-œmiechu biologicznie i memetycznie, „Anthropos?” 2009, nr 12–
13, http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos7/texty/wezowicz.htm [dostęp: 30.11.2012].
27 Por. W. Borkowski, D. Węůowicz-Zióâkowska, O kategorii „granicy” jako naturalnym ograniczeniu
poznania i dziaâania, w: A. Gwoŭdŭ, red., Granice kultury, Wyd. „ŒlĊsk”, Katowice 2010, s. 53–73.
28 Podkreœlamy – w nauce; chcielibyœmy, ůeby tak się uznawaâo powszechnie, ale jak dotĊd
w naukach humanistycznych i spoâecznych stajĊ temu na przeszkodzie: brak podstaw wiedzy
na temat wspóâczesnej biologii, a niekiedy przedkâadanie poglĊdów politycznych nad obiektywnĊ prawdę (zwâaszcza w niektórych szkoâach nauk spoâecznych np. gender studies).
29 Podobnie kiedyœ geologowie – spierajĊcy się o to, czy powierzchnię Ziemi ksztaâtujĊ
transgresje mórz (neptunizm), czy oddziaâywanie jej wnętrza (plutonizm) – musieli się
w koľcu zgodziý, ůe oba czynniki majĊ znaczenie.
26
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W centrum tak konstruowanego paradygmatu nowej, konsiliencyjnej nauki
o czâowieku nadal jednak pozostaje adaptacja, chociaů jej postrzeganie
w naukach przyrodniczych znacznie zbliůa się juů do takiego rozumienia
tego procesu, które nieobce jest równieů naukom o kulturze, a – szerzej –
naukom humanistycznym. I vice versa – co, naszym zdaniem, jest podstawĊ
budowania peânej teorii kultury.
Natura i kultura raz jeszcze
Wróýmy zatem jeszcze na chwilę do definicji adaptacji jako
przystosowania się organizmu poprzez zmianę struktury lub funkcji do
ůycia w nowych dla niego, trwale zmienionych warunkach bytowych lub
zewnętrznego stresu30.

Jest ona prawdziwa, ale teů mocno niepeâna. Po pierwsze pojęcie organizm
jest jednak bardzo dyskusyjne – nie dla kaůdego gatunku moůemy wskazaý,
co jest organizmem31, a nawet jeœli, to niekoniecznie taki organizm jest jednostkĊ selekcji32. Po drugie, w biologii bardzo często mówi się o adaptacji
w kontekœcie fizjologicznych sprzęůeľ zwrotnych, tkanek czy pojedynczych
organów, a etolodzy i socjobiologowie zajmujĊ się adaptacyjnoœciĊ poszczególnych zachowaľ i organizacji zwierzęcych spoâeczeľstw. Wâaœciwie
w miejsce terminu organizm naleůaâoby wstawiý znacznie ogólniejszy – system
biologiczny. Ale czy tylko biologiczny? Nie bez przyczyny wâaœnie etologia
i socjobiologia jako pierwsze naruszyây linię demarkacyjnĊ między naukami
przyrodniczymi i humanistycznymi. Podobieľstwa między tym, co robiĊ
zwierzęta, a naszymi wâasnymi zachowaniami, wytworami czy instytucjami
spoâecznymi sĊ tak uderzajĊce, ůe trudno osobie prawdziwie „miâujĊcej wieZob. przypis nr 2 i 13.
Wâaœciwie pasuje dobrze tylko do zaawansowanych ewolucyjnie zwierzĊt. Juů u otaczajĊcych nas roœlin kwiatowych mamy problemy. Owszem, dĊb jest „poprawnym” organizmem,
ale juů róůa czy tarnina sprawi kâopot – z pojedynczej pestki wyrasta nie jeden krzak, ale na
skutek rozrostu częœci podziemnych caâa ich kępa. I nie jest to proste rozmnaůanie wegetatywne. Kaůdy pojedynczy krzak mógâby egzystowaý samodzielnie, ale zazwyczaj poâĊczenia
sĊ zachowane.
32 W przypadku gatunków kolonijnych (np. mszywioây, koralowce) i owadów spoâecznych
(bâonkówki i termity) jednostkĊ selekcji jest oczywiœcie caâa kolonia lub rój.
30
31
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dzę” przejœý nad nimi obojętnie. InspirujĊc się listĊ „uniwersaliów kulturowych”33, czyli zachowaľ i instytucji spoâecznych wspólnych dla większoœci
ludzkich kultur, moůna by spróbowaý zestawiý takůe listę „uniwersaliów
biologiczno-kulturowych” – czyli takich wâaœciwoœci rozszerzonego fenotypu34, które występujĊ nie tylko u ludzi, ale i u innych gatunków35.
ZaczĊý moůna od terytorium36 i granic, bardzo rozpowszechnionych
w œwiecie ůywym, o czym szerzej juů kiedyœ pisaliœmy37. Niemal równie powszechne sĊ rodzina i dom. Kopanie nor czy wykuwanie dziupli jest najprostszĊ, a jednoczeœnie duůo dajĊcĊ modyfikacjĊ œrodowiska, ale dosyý
kosztownĊ energetycznie, więc powszechnĊ gâównie wœród organizmów
terytorialnych, choý gdy trzeba zapewniý bezpieczeľstwo jeszcze niedoâęůnemu potomstwu, nawet gatunki zazwyczaj wędrowne mogĊ osiedlaý się
okresowo (np. wilki). W zastępstwie nory pojawia się gniazdo – ewolucyjnie
pierwsza „budowla”, którĊ moůe sobie skonstruowaý niemal kaůde zwierzę.
W budowie i utrzymaniu domu przydaje się wspóâpraca. A kumulacja
wspólnych wysiâków moůe prowadziý do zmiany organizacji spoâecznej
gatunku – rodzina podstawowa moůe zaczĊý mieszkaý ze swymi dorosâymi potomkami, tworzĊc w koľcu klan, którego moůliwoœci sĊ znacznie
większe. Taki proces dobrze widaý u bobrów. Mâoda para jest w stanie
zbudowaý ůeremie – odpowiednik domu, a z dorastajĊcymi dzieými zabezpieczyý go prostĊ tamĊ. Zapora taka, zapewniajĊca przetrwanie caâemu
bobrzemu osiedlu, moůe w koľcu osiĊgnĊý nawet kilkaset metrów, co jest
na pewno dla nas, ludzi, zaskakujĊce38.
S. Pinker, Tabula rasa. Spory o naturę ludzkĊ, przeâ. A. Nowak, Wyd. GWP, Gdaľsk 2005.
„Fenotyp rozszerzony: wszelki wpâyw genów, jaki wywierajĊ one na œwiat poprzez fenotyp, zmieniajĊc szansę przetrwania genów (wg Dawkinsa, np. gniazda, ůeremia, pajęczyna,
a takůe róůne zachowania, âĊcznie z manipulacjĊ osobnikami wâasnego gatunku lub innych
gatunków)”. (D. Węůowicz-Zióâkowska, red., Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji. Teorie. Kontrowersje i konteksty. Aplikacje, Wyd. WSZOP, Katowice 2009, s. 232). Zob. takůe:
R. Dawkins, Fenotyp rozszerzony. Dalekosięůny gen, przeâ. J. Gliwicz, Wyd. Prószyľski i S-ka,
Warszawa 2003.
35 AbstrahujĊc od często trudnej do rozstrzygnięcia kwestii, kiedy i w jakim stopniu sĊ one
adaptacjami dziedzicznymi, a kiedy czysto fenotypowymi, przekazywanymi w mechanizmach
spoâecznego uczenia.
36 Wszystkie podkreœl. – D.W.-Z., W.B.
37 W. Borkowski, D. Węůowicz-Zióâkowska, O kategorii „granicy”…
38 Zobacz: „Największa tama bobrów na œwiecie. Jest dâuůsza niů sâynna zapora Hoovera
i widaý jĊ z kosmosu” http://deser.pl/deser/1,97052,7858667,Najwieksza_tama_bobrow
_na_swiecie__Widac_ja_z_kosmosu.html [dostęp: 30.11.2012].
33
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Uwspólnienie wysiâku zwiĊzanego z budowaniem byâo teů zapewne jednym z mechanizmów napędzajĊcych ewolucję owadów spoâecznych39; od
ukâadów bardziej rodzinnych (np. trzmiele czy niektóre osy) po skrajnie
miejskie gniazda niektórych mrówek czy termitów, liczĊce nawet kilka milionów mieszkaľców. To owady spoâeczne „odkryây” na miliony lat przed
ludzkoœciĊ przeróůne korzyœci, jakie niesie zaawansowana cywilizacja budowana przez liczne spoâeczeľstwo. UůywajĊ podziemnych schronów i magazynów, izolacji termicznej i nawet klimatyzacji budynków (mrowiska
i termitiery), uprawiajĊ ogrody (grzybowe – niektóre termity i mrówki),
wypasajĊ i dojĊ „bydâo” (mrówki w relacji z mszycami lub czerwcami),
broniĊ zbiorowo swoich domostw i stad za pomocĊ pospolitego ruszenia (mrówki, osy, pszczoây), mogĊ mieý armie „z poboru” zaleůnego od
wieku (pszczoây miodne) albo teů armię „zawodowĊ” (kasta ůoânierzy
u termitów), prowadzĊ wojny zaborcze o terytoria (liczne gatunki mrówek)
i wyprawy âupieůcze (mrówki nomadne i szerszenie), a nawet chwytajĊ niewolników (mrówki amazonki). Nieobce jest im teů poœwięcenie dla dobra
ogóâu – często kosztem ůycia, gdyů pszczoâa miodna broniĊca ula czy ůoânierze
wyspecjalizowanych gatunków mrówek i termitów to prawdziwi kamikadze.
Owady spoâeczne potrafiĊ manipulowaý teů „naiwnoœciĊ” innych (gatunki pasoůytów spoâecznych u mrówek), no i wreszcie mogĊ mieý
w swoich domach inne gatunki w roli szkodników40, ale równieů dostarczajĊcych przyjemnoœci (w tym wypadku chemicznych) pupilów41.
I to wszystko przy mózgach majĊcych nie więcej niů milion neuronów42,
czyli niemal caâkowicie w oparciu o geny43, których mutacje mogĊ mieý daleko idĊce skutki. Przykâadowo, na skutek dziaâania alleli genów, które upoœledzajĊ rozpoznawanie przedstawicieli tego samego gatunku pochodzĊcych
z obcego mrowiska, moůe dojœý do zaâamania adaptacyjnej roli zachowaľ
Na których Hamilton opracowaâ swojĊ teorię doboru krewniaczego, spopularyzowanĊ
póŭniej przez Dawkinsa w Samolubnym genie, a E.O. Wilson zdobyâ renomę jako badacz zwierzęcych spoâeczeľstw.
40 Na podstawie E.O. Wilson, Spoâeczeľstwa owadów, przeâ. D.H. Tymowska, Warszawa 1979
(The Insect Societies, Harvard University Press, 1971).
41 Ang. pets. Np. gĊsienice motyli modraszków wâaœnie w ten sposób przeůywajĊ w mrowiskach.
42 Informacja z materiaâów do wykâadów prof. Wâodzisâawa Ducha: http://www.is.umk
.pl/~duch/Wyklady/Mozg/04-rozwoj.htm [dostęp: 30.11.2012].
43 Chociaů sĊ prace ŭródâowe wskazujĊce na pewnĊ rolę uczenia spoâecznego u mrówek –
w kwestii ŭródeâ pokarmu czy materiaâu na mrowisko. Np. R. Rosengren, Foraging strategy of
wood ants (Formica rufa group). T. 1: Age polytheism and topographic traditions, Societas pro Fauna et
Flora Fennica, Helsinki 1977.
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spoâecznych i prawdziwego wybuchu nieograniczonej solidarnoœci i goœcinnoœci. U mrówek z gatunku Linepithema humile, które dostaây się z Argentyny do Europy, miliony hektarów mrowisk mogĊ stanowiý wspólnoty
wymieniajĊce między sobĊ robotnice, w efekcie czego znaczny ich procent
pracuje dobrowolnie dla niespokrewnionych królowych, czyli nie na rzecz
swoich genów44. Największa z takich wspólnot ciĊgnie się tysiĊce kilometrów wzdâuů wybrzeůa Morza Œródziemnego45 i jest przykâadem globalizacji o takiej skali, do jakiej ludzkoœci jeszcze, na szczęœcie, daleko.
Wydaje się, ůe âĊczy nas tak wiele, iů myœlenie o adaptacji biologicznej „jako pewnej protokulturze” jest równie silnie uprawnione w naukach biologicznych, jak postrzeganie kultury jako adaptacji biologicznej w naukach
humanistycznych.
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Culture as adaptation. Culture in paradigm of natural science
For biologists, the adaptation is the way in which the system adjusts to living in a specific
environment by the changes in its structure or functions. It may concern both a genotype and
a phenotype on every level of a living matter organization (from gene to the animal community). The category of adaptation might be also useful in the research upon human communities and their cultures. However, since the precise distinction between the scope of interest of
biology and humanities has been once established, that rich source of inspiration and
knowledge is still underestimated in the culture researches and the humanities in general.
The human ethology and sociobiology are the disciplines that made a significant approach
between “the nature” and “the culture” throughout the 20th century. Now, that approach is
made thanks to considering culture in terms of complex configuration and a science consilience proposed by E.O. Wilson. The article – written by the culturologist and a biologist
shows the attitude which is common for those two disciplines, proving the right of considering culture as an adaptation.
Keywords: neoevolutionism, adaptation, human ethology, sociobiology, Wilson, epigenetics
mechanisms, intelligence, mind, creation

