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WSTÊP

Zawsze by³em piochem. Poranne wstawanie przysparza³o mi fizycznego bólu do tego stopnia, ¿e ca³y okres dzieciñstwa, kiedy musia³em siê zrywaæ, aby dotrzeæ do szko³y, wspominam le poprzez pryzmat tych porannych tortur. Zdarza³y siê jednak dni, gdy sam, z w³asnej woli wstawa³em o wicie. Tak by³o wówczas, kiedy w jaki wolny od
lekcji dzieñ wyrusza³em o wicie do lasu. Prze³yka³em
smak niedospanej nocy, zabiera³em przyszykowany wieczorem chlebak i wyrusza³em. Rzekie, a czasami mrone
powietrze szybko zmywa³o resztki snu, a cisza poranka
sprzyja³a skupieniu. Mniej wiêcej po godzinie marszu dochodzi³em do ródlenych ³¹k, mokrade³, gdzie mia³a swoje ostoje zwierzyna. Tam zaczyna³y siê podchody, kluczenie albo wyczekiwanie. Wszystko to po to, aby stan¹æ jak
najbli¿ej, przed stadkiem saren, jeleniem, dzikiem, aby
poobserwowaæ zwierzynê. I nawet nie chodzi³o o fotografowanie. Pierwsze próby, kiedy uda³o mi siê dotrzeæ na odleg³oæ kilkunastu, dwudziestu paru metrów, co ju¿ samo
w sobie jest sporym wyczynem, wykaza³y, ¿e na zdjêciu
widnieje ma³a, ledwo rozpoznawalna plamka, która pierwotnie by³a z trudem wytropionym koz³em sarny. Trofeum
w postaci zdjêcia nie by³o celem tych wysi³ków. Czy by³y
zatem inne powody?
Dzisiaj, patrz¹c z perspektywy czasu na te swoje, dzieciêce jeszcze, eskapady, uwiadamiam sobie, ¿e istota rzeczy sprowadza³a siê do czego w rodzaju gry. By³a to gra
dwu inteligencji. Inteligencji (lub jak woleliby niektórzy 
instynktu) zwierzêcia i mojej. Najczêciej wygrywa³a inteligencja natury, a moje drobne sukcesy wystarcza³y jedynie do tego, aby nie zniechêciæ mnie zupe³nie.
Nie, nie zosta³em myliwym i nie gram w tê grê o wy¿szych (przynajmniej dla natury) stawkach. Z przyjemno-
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ci¹ natomiast w³óczê siê nadal po lasach, polach, a do
zrywania siê o wicie sk³aniaj¹ mnie prawie wy³¹cznie
wyprawy w góry. Gra dwu inteligencji zamieni³a siê raczej
w potrzebê obserwacji, zrozumienia, zbadania. Z równie
wielk¹ jak niegdy pasj¹ poszukujê dzisiaj ladów rzeczywistych motywów zachowañ ludzi i zwierz¹t w g¹szczu
badañ, eksperymentów. Czasami dajê siê zwieæ fa³szywym tropom, czasami gdzie pojawi siê upragnione odkrycie, by wkrótce ukryæ siê w g¹szczu nowych faktów jak
sp³oszona sarna.
Ksi¹¿ka ta jest relacj¹ z takiej wyprawy w poszukiwaniu ladów odpowiedzi na jedno z bardziej podstawowych
pytañ  o odrêbnoæ rodzaju ludzkiego. Mylê jednak, ¿e
do tego pytania nie mo¿na podejæ wprost, tak jak nie
mo¿na podchodziæ zwierzyny z wiatrem. Niekiedy trzeba
przemaszerowaæ du¿¹ czêæ lasu, aby znaleæ siê bli¿ej od
w³aciwej strony. Gdy zadajê pytanie wprost: co nas ró¿ni
od zwierz¹t, otrzymujê natychmiast wiele gotowych odpowiedzi. Nie to jest jednak istot¹ sprawy. Nie przyjmujê odpowiedzi stwierdzaj¹cej, ¿e potrafimy myleæ abstrakcyjnie, a zwierzêta nie. Nie robi na mnie wra¿enia fakt, ¿e jako jedyny gatunek pos³ugujemy siê mow¹, korzystamy
z jêzyka. To wszystko czyni z nas tylko najbardziej zarozumia³e, najbardziej gadatliwe, a do tego chyba jeszcze
najbardziej seksualne ma³py, a kiedy jestem wysoko
w górach, uwiadamiam sobie, ¿e na dodatek jestemy
najbardziej wszêdobylskim i ha³aliwym gatunkiem. Chodzi mi o powa¿niejsze pytanie  w którym momencie zaczyna siê nasze cz³owieczeñstwo? To, ¿e zmierzamy dok¹d w klimatyzowanym, luksusowym samochodzie, otoczeni doskona³¹ przestrzeni¹ stereofonicznej muzyki, komunikujemy siê w tym czasie przez telefon komórkowy
i korzystamy ze wskazañ satelity co do dalszego kierunku
jazdy, wcale jeszcze nie oznacza, ¿e ró¿nimy siê tak bardzo
od zwierz¹t, ¿e mamy inny ni¿ one cel.
Nie oczekujê tutaj równie¿ ³atwych odpowiedzi budowanych na gruncie religii. Patrz¹c na oddanie siê wiêkszoci przedstawicieli naszego gatunku codziennej krz¹ta-
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ninie i bezmylnym, zabijaj¹cym czas czynnociom,
stwierdzam, ¿e, po prostu nie wystarczaj¹ mi one. Oczekujê odpowiedzi wynikaj¹cych z analizy n a s z e g o z a chowania.
Wspomnia³em o okrê¿nej drodze, jak¹ chcia³bym zbli¿yæ siê do odpowiedzi. Którêdy ona przebiega?
P i e r w s z y j e j e t a p to próba spojrzenia na nasz¹
przesz³oæ. Czy analizuj¹c zachowanie naszych przodków
i protoplastów, jestemy w stanie dostrzec próg lub progi,
po których przekroczeniu stalimy siê ludmi? A mo¿e
analiza doprowadzi nas do przekonania, ¿e jestemy jednak ci¹gle zwierzêtami  niezwykle inteligentnymi, ale
kieruj¹cymi siê wy³¹cznie tymi samymi motywami zachowañ co wszystkie inne? Przyjrzenie siê procesom ewolucyjnym, które doprowadzi³y do powstania ludzkiego
mózgu, powinno dostarczyæ nam faktów u³atwiaj¹cych
sformu³owanie odpowiedzi na te pytania. Zajmiemy siê
uwa¿niej mózgiem, bo to jedyny narz¹d, którym ró¿nimy
siê tak bardzo od reszty zwierz¹t, wiêc prawdopodobnie
tkwi¹ w nim równie¿ przes³anki odpowiedzi. Na tym etapie skorzystamy z m¹drej rady Johna Steinbecka, który
powiedzia³:
Uwa¿am za rzecz wskazan¹, by zrozumieæ innego cz³owieka jako zwierzê, zanim gotów jestem poznaæ go jako istotê ludzk¹.

Prowadzone bez uprzedzeñ badania genetycznie najbli¿szych nam zwierz¹t  wielkich ma³p cz³ekokszta³tnych
 pozwol¹ byæ mo¿e odnaleæ te bariery, poza które zwierzêta nie s¹ w stanie przejæ, a tym samym zbli¿¹ nas do
odpowiedzi.
E t a p d r u g i to próba stworzenia obrazu ca³oci z porozrzucanych klocków. Zadanie szczególnie trudne, poniewa¿ historia poznania natury ludzkiej pe³na jest uprzedzeñ, b³êdów i przes¹dów. Z jednej strony spotkamy siê ze
skrajnym antropocentryzmem, z drugiej za dowiadczymy totalitarnego determinizmu genetycznego. Bêdziemy
zatem zmuszeni stawiæ czo³o pytaniom o naturê inteligencji cz³owieka, o istotê wiadomoci, ale tak¿e o ich odrêb-
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noæ. Czy s¹ one rzeczywicie czym wyj¹tkowym w wiecie istot ¿ywych? A jeli nie, to co w takim razie stanowi
o naszej wyj¹tkowoci?
I wreszcie t r z e c i e t a p to wnioski i próby odpowiedzi; próby, gdy¿ ksi¹¿ka ta nie ma na celu udzielenia ostatecznej odpowiedzi na postawiane pytanie. Tak mo¿na by
uczyniæ, maj¹c w zanadrzu gotow¹ odpowied i dobieraj¹c
fakty do jej udowodnienia. Ksi¹¿ka ta ma pomóc zbli¿yæ
siê do odpowiedzi i zachêciæ do dalszych poszukiwañ. Po
jej lekturze byæ mo¿e czytelnik dojdzie do smutnej konstatacji, i¿ tak naprawdê zmierzamy do tego samego celu co
wszystkie organizmy ¿ywe. Byæ mo¿e uka¿e siê jaki obszar, w którym nale¿y poszukiwaæ dalej. Z ca³¹ pewnoci¹
zachêci ona do przemyleñ, do formu³owania w³asnych
wersji odpowiedzi na jedno z najbardziej frapuj¹cych w historii nauki pytañ.
A zatem w drogê czytelniku! Jest pi¹ta rano, czas wstawaæ, zarzuciæ na ramiê przygotowany wieczorem chlebak,
przetrzeæ zaspane oczy i zanurzyæ siê w rzekie, lene powietrze. Czas na poszukiwania.
***
Nie odwa¿y³bym siê opublikowaæ tej pracy bez wczeniejszego poddania jej surowej ocenie znawcy. Pierwszym
czytelnikiem mojej ksi¹¿ki zgodzi³ siê zostaæ profesor
Krzysztof Szymborski. Uchroni³ mnie on przed mieliznami, na które momentami kierowa³em swoje rozwa¿ania.
Wskaza³ tak¿e na takie aspekty problemów, na które sam
nie zwróci³bym uwagi. Panie Profesorze, dziêkujê za pomoc!
Tomasz Witkowski
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ROZDZIA£ I

SK¥D
PRZYCHODZIMY?

Oto ca³a historia. Cz³owiek jest tutaj od 32 000 lat.
Poniewa¿ potrzeba by³o stu milionów lat, by wiat dla niego
przygotowaæ, dowodzi to, ¿e po to ten wiat zrobiono.
Mylê, ¿e tak. Nie wiem. Gdyby wie¿a Eiffla wyobra¿a³a wiek
wiata, warstwa farby na najwy¿szej ga³ce na jej szczycie
odpowiada³aby udzia³owi cz³owieka; i ka¿dy by wiedzia³,
¿e po to zbudowano wie¿ê, ¿eby na niej znalaz³a siê ta farba.
Chyba ka¿dy, nie wiem.
Mark Twain
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Rozsypane puzzle
Dla przeciêtnie wykszta³conego cz³owieka ewolucja jest
zjawiskiem doæ oczywistym. Wyniesiona ze szko³y wiedza
na ten temat to prosty model darwinowski, w myl którego powstawanie gatunków zale¿y od doboru naturalnego.
Ten¿e dobór wspomagaj¹ przypadkowe mutacje, które powoli doskonal¹ gatunki w kierunku jak najlepszego przystosowania do rodowiska. Wiedza ta utrwalana przez
pó³tora stulecia sta³a siê na tyle oczywista, ¿e nawet Koció³ znany z powci¹gliwoci w stosunku do nowych idei
tworzonych przez naukê zaakceptowa³ teoriê ewolucji1.
A jednak, kiedy wg³êbimy siê w zrozumienie zagadki ¿ycia, przypomina to rozszyfrowywanie mrocznego krymina³u. Wiele tu niejasnoci, pytañ, paradoksów, nieobecnych
wiadków. Wnikaj¹c w zagadnienia ewolucji, czasami
ocieramy siê o absolut, innym razem stajemy w obliczu
zimnych, przera¿aj¹cych pustk¹ równañ chemicznych.
Uproszczony model Charlesa Darwina dawno ju¿ straci³
na aktualnoci, a dodatkowo sytuacjê utrudnia postawa
niektórych badaczy albo, precyzyjniej rzecz ujmuj¹c, adwersarzy w sporze o istotê pochodzenia ¿ycia. Z jednej
strony mamy ortodoksyjnych ewolucjonistów, czêsto broni¹cych twierdzy Darwina, z drugiej za rozemocjonowanych kreacjonistów walcz¹cych o w³asn¹ wersjê wyda1 Jako oficjaln¹ wypowied na ten temat mo¿na potraktowaæ
list Jana Paw³a II do Papieskiej Akademii Nauk, z 23 padziernika 1996 roku. Napisa³ w nim, i¿ teoria ewolucji jest czym wiêcej ni¿ tylko teori¹ i ¿e mo¿na akceptowaæ ewolucjonizm, pozostaj¹c katolikiem, pod warunkiem przyjmowania tezy, ¿e na drodze ewolucji powsta³o tylko cia³o cz³owieka, ale dusza jest ka¿dorazowo stwarzana przez Boga.
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Rozdzia³ I

rzeñ. Jestem zdziwiony, stoj¹c z dala od którejkolwiek
z katedr, dlaczego wszyscy ci, którzy tak mocno anga¿uj¹
siê w spór i czyni¹ wokó³ niego tak wiele zamieszania, nie
stawiaj¹ sobie pytania: Jaka jest rzeczywista przyczyna
i motor ¿ycia?. Przecie¿ rzetelnoæ naukowa wymaga³aby
takiego w³anie postawienia problemu i odwa¿nego przyjêcia odpowiedzi, a nie anga¿owania w niekoñcz¹ce siê
spory. Na szczêcie poza krzykliwymi obroñcami jednej
lub drugiej wersji zdarzeñ nad poszukiwaniem odpowiedzi pracuj¹ powa¿ni naukowcy, nierzadko powiêcaj¹c tej
pracy ca³e swoje ¿ycie.
Co utrudnia udzielenie odpowiedzi na to podstawowe
pytanie? Co napêdza spór? Pozostawiaj¹c z boku ewidentne korzyci psychologiczne wadz¹cych siê adwersarzy,
przyjrzyjmy siê kilku faktom, które nie pozwalaj¹ na zaakceptowanie koncepcji Darwina ju¿ to w jej pierwotnej
postaci, ju¿ to tzw. nowej syntezy wypracowanej przez biologów ewolucji i genetyków w pierwszej po³owie XX w.
Fakty te uniemo¿liwiaj¹ ustalenie jednej wersji wydarzeñ
prowadz¹cych do cudu, jakim jest powstanie ¿ycia i niesamowite zró¿nicowanie jego form. Co ciekawe, fakty te najczêciej pochodz¹ z laboratoriów ewolucjonistów, ale s¹
bardzo chêtnie wykorzystywane przez kreacjonistów do
walki z tymi pierwszymi.
Jedna z zagadek, z któr¹ borykaj¹ siê ewolucjonici, dotyczy pytania o to, jak dosz³o do tak wielkiego zró¿nicowania form ¿ycia, do powstania tak wielu gatunków. Odpowied neodarwinistów wskazuje na mutacje genetyczne
jako czynnik prowadz¹cy do powstawania nowych gatunków. Niestety, mutacje badano intensywnie przez ostatnie
pó³ stulecia, a wynikiem tych wysi³ków by³a rozpacz niektórych genetyków, kiedy nie uda³o siê wykazaæ ich u¿ytecznoci dla ewolucji. Gdyby mia³y wyjaniaæ mechanizm
powstawania gatunków, powinny siê kumulowaæ. Niestety, tak siê nie dzieje. Nawet gdyby siê kumulowa³y, nie
tworz¹ w³aciwego r o d z a j u zmiany. Nie prowadz¹ do
wy³onienia siê jakiego nowego rodzaju organizmu. Mutacje zmieniaj¹ i dostrajaj¹ szczegó³y w i s t n i e j ¹ c y c h
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strukturach  nie prowadz¹ za do stworzenia n o w y c h
struktur2. A to, co oddziela wiêksze grupy biologiczne, to
nie kumulacje szczegó³ów, ale systemowe, strukturalne
ró¿nice.
Stara hipoteza Jeana Baptiste Lamarcka o dziedziczeniu nabytych w³aciwoci, która mog³aby wyjaniæ proces
ró¿nicowania siê gatunków, równie¿ nie opar³a siê badaniom:
Genetyka pozbawia skrzêtnie iluzji, ¿e byæ mo¿e, w bezporedniej konfrontacji ze rodowiskiem, nowo wytworzone w³aciwoci mog¹ zostaæ w³¹czone do genu i byæ dziedziczone. Nie
istnieje dziedziczenie nowo nabytych w³aciwoci. Wykaza³a
to seria eksperymentów. Bakterie nie staj¹ siê odporne na antybiotyki pod wp³ywem ich dzia³ania. To ju¿ wczeniej istnia³y mutanty potencjalnie odporne na dany antybiotyk3.

Je¿eli przyj¹æ scenariusz zaproponowany przez Darwina, to wszelkie wyliczenia zwi¹zane z prawdopodobieñstwem powstania ¿ycia stawiaj¹ nas w bardzo k³opotliwej
sytuacji. Jeden z czo³owych obroñców ewolucjonizmu, rosyjski uczony Aleksander Oparin, w ksi¹¿ce The Origin of
Life, mówi wrêcz o braku takiej mo¿liwoci:
Nawet najprostsze z tych materia³ów (bia³ka), sk³adaj¹ce siê
z tysiêcy atomów wêgla, wodoru, tlenu i azotu, posiadaj¹ce ka¿de jedyny w swoim rodzaju projekt, stanowi wysoko wyrafinowan¹ strukturê. Badaj¹cy strukturê bia³ek widz¹, ¿e ukszta³towanie siê ich przez przypadek jest tak samo beznadziejne, jak
przypadkowe u³o¿enie siê znanego poematu Eneida rzymskiego
poety, Wergiliusza, z rozrzuconych wokó³ liter alfabetu4.

Podobnych wypowiedzi nie brakuje, s¹ one bardzo chêtnie podchwytywane i przerysowywane przez kreacjonistów, choæ najczêciej ich autorami s¹ badacze ewolucji.
Fred Hoyle, wybitny brytyjski astronom i fizyk, stwier2

R. Frick, In the beginning..., Policy Review, 31, Heritage
Foundation, 1985.
3
J. H. Reichholf, Twórczy impuls. Nowe spojrzenie na ewolucjê. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
4
A. I. Oparin, The Origin of Life. Dover, New York 1952.
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Rozdzia³ I

dzi³, ¿e prawdopodobieñstwo spontanicznego powstania
¿ycia na Ziemi jest takie samo jak to, ¿e huragan wiej¹cy
nad z³omowiskiem z³o¿y kompletnego boeinga 747. Inny
badacz ewolucjonista uznaje niemo¿liwoæ przypadkowego ukszta³towania siê bia³ka za pomoc¹ innego przyk³adu.
Wed³ug niego prawdopodobieñstwo zbudowania tylko jednego bia³ka potrzebnego do ¿ycia (cytochromu C) jest takie samo jak prawdopodobieñstwo, ¿e ma³pa napisze historiê ludzkoci na maszynie do pisania bez jednego b³êdu
 zak³adaj¹c, ¿e uderza ona w klawisze na chybi³ trafi³.
Nawet jeli pominiemy skrajnie niewygodny problem
powstania ¿ycia, napotykamy podobne nieprawdopodobieñstwa zwi¹zane z procesami ewolucji.
Je¿eli przepis informacji genetycznej, koduj¹cy powstanie np.
dzia³aj¹cego oka krêgowca, rzeczywicie mia³by powstaæ
wskutek niezale¿nych zdarzeñ losowych powoduj¹cych nagromadzenie tylu w³aciwych i dopasowanych mutacji, to
okaza³oby siê, ¿e wielki konstruktor  przypadek  nie da³by
sobie z tym rady. (...) czas istnienia ca³ego wszechwiata nie
wystarczy³by, ¿eby z pomoc¹ przypadku, bez stadiów przejciowych powsta³o oko. Tego rodzaju przypadek mieci siê
w pojêciu gry loteryjnej. Nie ma ona sensu, jeli chodzi o powstanie i rozwój ¿ycia5.

Problemy nie znikaj¹ równie¿ wówczas, kiedy zajmiemy siê ma³ym wycinkiem ewolucji. Tym najbardziej interesuj¹cym nas jest ewolucja cz³owieka. I w tym przypadku mo¿na siê poczuæ bezradnym jak dziecko przed olbrzymi¹ uk³adank¹ sk³adaj¹c¹ siê z tysiêcy kawa³eczków.
Fragmenty obrazka s¹ posk³adane, mnóstwo elementów
le¿¹cych w nie³adzie, a kiedy uda siê u³o¿yæ co, co zaczyna przypominaæ ca³oæ, przychodzi kto, kto burzy spory
fragment, pokazuj¹c wczeniej, ¿e po³¹czenie elementów
by³o niepoprawne. Spójrzmy na kilka dziur w naszej uk³adance, przyjrzyjmy siê bardziej krn¹brnym dzieciakom,
które burz¹ nam ca³oæ...
5 J. H. Reichholf, Twórczy impuls. Nowe spojrzenie na ewolucjê. Wyd. cyt.
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Tak¹ rolê odgrywaj¹ autorzy ksi¹¿ki Zakazana archeologia6. Rozsypuj¹ ca³¹ uk³adankê dotycz¹c¹ ewolucji. Robi¹ to z premedytacj¹. Ma³o tego, nie proponuj¹ nic w zamian, pozostawiaj¹c nas z rozsypanymi kawa³kami. Gdyby im wierzyæ (nie jestem archeologiem, paleontologiem
i dlatego nie potrafiê oceniæ rzetelnoci zgromadzonych
faktów) ca³a teoria ewolucji, któr¹ tak pieczo³owicie sk³adamy z wydartych ziemi kawa³ków od 150 przesz³o lat,
jest niczym niewart¹ iluzj¹ na temat rozwoju cz³owieka.
Dlaczego? Wed³ug przyjêtych przez naukê dowodów wyodrêbnienie siê rodzaju Homo sytuuje siê w czwartorzêdzie, na pocz¹tku plejstocenu, czyli ok. 2 mln lat temu. Powstanie gatunku Homo sapiens sapiens datuje siê na ok.
100150 tys. lat temu. Tymczasem autorzy ksi¹¿ki z niezwyk³¹ drobiazgowoci¹ opisuj¹ w kilku rozdzia³ach wykopaliska, które doæ brutalnie i k³opotliwie wskazuj¹ na
obecnoæ cz³owieka rozumnego w ró¿nych epokach, rozci¹gaj¹c jego obecnoæ na Ziemi do absurdalnej wrêcz daty
2800 mln lat temu! Gdyby nawet odrzuciæ najgorzej udokumentowane i najbardziej spektakularne zjawiska, to
i tak stajemy przed k³opotliwymi znaleziskami z triasu,
czyli sprzed ok. 200 mln lat. W wietle takich faktów
chwieje siê obowi¹zuj¹ca wersja ewolucji, co nie znaczy, ¿e
nie mog³a ona przebiegaæ w jaki inny, nieznany nam sposób.
Podobne g³osy mo¿emy us³yszeæ wród autorów prac
popularnonaukowych programowo g³osz¹cych sensacje.
Nale¿y do nich z pewnoci¹ Hans Joachim Zillmer7. Szkoda, ¿e argumenty przedstawiane przez niego wypowiadane s¹ w tonie napastliwym, a czêsto z brakiem szacunku
dla innych opinii. Oto w jaki sposób rozpoczyna swoj¹
ksi¹¿kê:
6 M. A. Cremo, R. L. Thompson, Zakazana archeologia. Ukryta historia cz³owieka. Wydawnictwo Arche, Wroc³aw 1998.
7 H. J. Zillmer, Pomy³ka Darwina. Zadziwiaj¹ce dowody
podwa¿aj¹ce teoriê ewolucji. Wydawnictwo Amber, Warszawa
2003.
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By³ sobie kiedy taki precyzyjny, naukowo dowiedziony wiatopogl¹d, który liczy³ sobie 200 lat. Do zbadania pozosta³y ju¿
tylko nieliczne rzeczy i nasza wiedza by³a prawie kompletna...
Ta wspó³czesna bajeczka to wynik teorii Isaaca Newtona (mechanika cia³ niebieskich) i Karola Darwina (teoria ewolucji)8.

W podobnym tonie utrzymana jest ca³a ksi¹¿ka. Niestety, nadmierna pewnoæ siebie w formu³owaniu koncepcji ewolucyjnych mo¿e prowadziæ jedynie do zamkniêcia
poznawczego i dogmatyzmu, a z drugiej strony bêdzie
odrzucana przez innych jako taka w³anie. Niemniej,
przedstawionym przez Zillmera faktom trzeba równie¿ siê
przygl¹daæ.
Gdyby zaakceptowaæ dowody podawane przez wymienianych autorów, kontynuowanie pisania tej ksi¹¿ki by³oby bezu¿yteczne. Nale¿a³oby siê sk³oniæ ku koncepcjom
kreacjonistycznym lub szukaæ róde³ pochodzenia cz³owieka poza nasz¹ planet¹. Takie rozwi¹zanie nie ma jednak
specjalnego sensu. Je¿eli ¿ycie przywêdrowa³o do nas z innej planety, to nadal nie znamy odpowiedzi na pytanie
o to, jak ono powsta³o. Pytanie pozostaje aktualne, a przybêdzie nam dodatkowe  gdzie i kiedy powsta³o? Jeli
przyj¹æ koncepcje kreacjonistów, to równie¿ wewn¹trz ich
teorii wiele jest niejasnoci i pytañ. Czy Stwórca stworzy³
jedynie bia³ko, które dalej samo ewoluowa³o? A mo¿e jedynie przy³o¿y³ rêkê do stworzenia superinteligentnego mechanizmu DNA? Czy stwarza³ ka¿dy gatunek od pocz¹tku
do koñca? A mo¿e uczestniczy³ jedynie w niektórych, prze³omowych momentach ewolucji? Mo¿e, jak twierdzi Steve
Jones, brytyjski genetyk ewolucjonista, powo³uj¹c siê na
papie¿a:
kiedy, w przesz³oci, jakiemu naczelnemu, za spraw¹ Boskiej interwencji zosta³a zaszczepiona dusza, a to sprawi³o, ¿e
stalimy siê ludmi9.
8

Tam¿e.
Wypowied pochodzi z wywiadu udzielonego S. Zagórskiemu, Mój brat banan. Du¿y Format. Magazyn Gazety Wyborczej, nr 49/560, 1 grudnia 2003.
9
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Niestety, bez badañ, dociekañ analiz i rzeczowych dyskusji nie odpowiemy na te pytania. Nie mo¿emy równie¿
ignorowaæ takich dowodów, jak przedstawione w Zakazanej archeologii. Teoria ewolucji stanowi obecnie paradygmat, w którego ramach mo¿liwe jest prowadzenie badañ,
dodawane s¹ ponadto kolejne fakty do uk³adanki o cz³owieku. Je¿eli ten paradygmat zast¹pi inny, który umo¿liwi dalsze dociekania, to najrozs¹dniej bêdzie go przyj¹æ
i nadal prowadziæ badania. Jest to ca³kowicie zgodne z filozofi¹ rewolucyjnych zmian paradygmatów. Wed³ug Thomasa Kuhna prawdziwe kroki postêpu w nauce polegaj¹
w³anie na zastêpowaniu zu¿ytych paradygmatów zupe³nie nowymi10. Byæ mo¿e jestemy w przededniu takiej
zmiany. Zanim jednak to nast¹pi, musimy korzystaæ z najlepszego ze znanych obecnie rozwi¹zañ, a mimo wszelkich
niedogodnoci jest nim na razie teoria ewolucji.
Bez wzglêdu na to, czy przyjmiemy scenariusz kreacjonistów, czy punkt widzenia ewolucjonistów, ewolucja,
choæby tylko mikroewolucja, pozostaje faktem. Jeli Bóg
stworzy³ ¿ycie, to ewoluowa³o ono mimo wszystko. Jeli
Stwórca wtr¹ca siê w istotnych momentach, to mimo
wszystko du¿e fragmenty ewolucji mog¹ byæ przedmiotem
badañ. Jeli ¿ycie pochodzi z kosmosu, to nadal ewoluuje
ono na Ziemi. Równie¿ w takim wypadku mo¿emy badaæ
ziemski fragment ewolucji, niekoniecznie uto¿samiaj¹c j¹
z pierwotnym, Darwinowskim rozumieniem. Karl Popper
w swojej filozofii nauki twierdzi³, ¿e nauka powinna koncentrowaæ siê na falsyfikowaniu swoich hipotez. Je¿eli
w³asne hipotezy spróbujemy obaliæ za pomoc¹ badañ
i przetrwaj¹ one tak¹ próbê ognia, to mo¿emy wówczas
traktowaæ je powa¿nie. Hipotez niesfalsyfikowanych, a co
gorsza niefalsyfikowalnych nie mo¿emy traktowaæ serio11.
Niestety, dzia³alnoæ kreacjonistów b¹d zwolenników po10

T. S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych. PIW, Warszawa 1968.
11 K. R. Popper i in., Fakt i teoria. Teksty ród³owe. Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw 1986.
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zaziemskiego pochodzenia ¿ycia bardziej skupia siê na
obalaniu podstawowych twierdzeñ ich adwersarzy ni¿ falsyfikowaniu w³asnych hipotez.
W tej ksi¹¿ce nie bêdê wkracza³ do debaty ewolucjonici
 kreacjonici. Nie bêdê tak¿e wdawa³ siê w te fundamentalne i jak¿e czêsto ha³aliwe i nag³aniane spory, które bêd¹ pewnie toczyæ siê jeszcze bardzo d³ugo. Wspominam
o nich, aby pokazaæ kontekst, w jakim rozwijaj¹ siê badania tego drobnego fragmentu ewolucji, który doprowadzi³
do wykszta³cenia takiego mózgu, jakim obecnie dysponujemy, a co za tym idzie, do tego kim naprawdê jestemy. W³anie ewolucja mózgu i naszej inteligencji jest obszarem,
którego w g³ównej mierze bêdzie dotyczyæ ta ksi¹¿ka. Zanim jednak rozpoczniemy poszukiwania odpowiedzi, przyjrzyjmy siê niespodziankom, zagadkom i w¹tpliwociom,
z którymi borykaj¹ siê badacze ewolucji cz³owieka.

Niezwykle niepokoj¹cym faktem dotycz¹cym ewolucji
cz³owieka jest bardzo ma³e zró¿nicowanie genetyczne
wród ludzi. Aborygen i Eskimos s¹ bardziej do siebie
podobni genetycznie ni¿ osobniki z dwóch stad szympansów ¿yj¹cych w tym samym lesie w Afryce12. Co pocz¹æ
12

Najwiêksze zró¿nicowanie genetyczne ma miejsce pomiêdzy Afrykañczykami a mieszkañcami pozosta³ych kontynentów.
Ró¿nica ta wynosi zaledwie 0,18%. P. Andrews, C. Stringer, Roz-
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z tym? Naukowcy poradzili sobie w tej kwestii, tworz¹c
wizjê katastrofy, która na pewnym etapie rozwoju cz³owieka doprowadzi³a ten gatunek niemal do wyginiêcia. A zatem jednorodnoæ genetyczn¹ mo¿na wyt³umaczyæ faktem, ¿e prze¿y³o bardzo niewiele osobników, którzy przekazali w spadku swój genotyp ca³ej ludzkoci. Hipoteza
prawdopodobna, ale niemal na równi z hipotez¹ Adama
i Ewy, którzy obdzielili ca³¹ ludzkoæ jednakowym genotypem, b¹d z hipotez¹ o pozaziemskim pochodzeniu cz³owieka. Znowu doæ niewygodny puzzel. Gdzie i jak go
wstawiæ w obrazek?
Innym, doæ krn¹brnym dzieckiem, które zburzy³o spory kawa³ek uk³adanki ewolucyjnej o cz³owieku, by³ badacz
fauny morskiej sir Alister Hardy. Zaproponowa³ on konkurencyjn¹ w stosunku do obowi¹zuj¹cej obecnie hipotezê
o wodnym pochodzeniu cz³owieka, a w³aciwie o wodnym

okresie w rozwoju ewolucyjnym. Na poparcie swojego stanowiska przytacza wiele imponuj¹cych dowodów. Nale¿y
do nich fakt, i¿ mamy bardzo elastyczny, charakterystyczny dla zwierz¹t wodnych krêgos³up, p³aczemy ³zami,
podobnie jak wiêkszoæ zwierz¹t morskich, czego nie robi¹ ¿adne naczelne, mamy nagie cia³a z podskórn¹ tkanwój naczelnych, (w:) S. J. Gould (red.), Dzieje ¿ycia na ziemi. Od
bakterii do homo sapiens. wiat Ksi¹¿ki, Warszawa 1998.
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k¹ t³uszczow¹, pozosta³y nam resztki b³on p³awnych pomiêdzy palcami r¹k i nóg, mamy odruch nurkowania
podobnie jak ssaki morskie itd. Dowodów jest znacznie
wiêcej, a hipoteza o wodnym pochodzeniu cz³owieka wyjania niektóre luki w procesie ewolucji.
Hipotezê Hardyego propaguje i popularyzuje Desmond
Morris13 oraz Elaine Morgan14. Niestety, poniewa¿ zaproponowany fragment uk³adanki nie pasuje do ju¿ u³o¿onych kawa³ków, badacze doæ skrupulatnie omijaj¹ te hipotezy, traktuj¹c je raczej jako fantazje ni¿ powa¿ne propozycje. Radykalne rewizje niektórych koncepcji naukowych to równie¿ postawienie pod znakiem zapytania sensownoci pracy badawczej ca³ego ¿ycia wielu badaczy. Nie³atwo jest to uczyniæ, dlatego wielu z nich, broni¹c sensu
w³asnego ¿ycia, bêdzie broniæ wizji fa³szywej. Mo¿na to
zrozumieæ, ale nie nale¿y akceptowaæ. Trzeba naprawdê
niezwyk³ej odwagi, aby przyznaæ siê do b³êdu, w którym
tkwi³o siê przez dziesiêciolecia. Gdyby za³o¿yæ niewielkie
nawet prawdopodobieñstwo, i¿ hipoteza Hardyego jest
s³uszna, to szansa na jej udowodnienie, a nawet na powa¿ne próby weryfikacji, maleje w zastraszaj¹cym tempie
pod wp³ywem tych w³anie czynników psychologicznych.
Id¹c jednak dalej w poszukiwaniach pocz¹tków naszych nieprawdopodobnych zdolnoci poznawczych, inteligencji i wiadomoci, musimy sobie postawiæ pytanie o pochodzenie naszego mózgu. Sk¹d ten nieproporcjonalnie intensywnie rozwiniêty narz¹d? Wbrew temu, czego nauczano nas w szko³ach, nie³atwo odpowiedzieæ na te pytania.
Tradycyjny pogl¹d, który pamiêtam jeszcze ze szko³y, g³osi, i¿ przyczyn¹ rozwoju naszego mózgu by³o przyjêcie wyprostowanej postawy cia³a oraz wykorzystanie r¹k do pos³ugiwania siê narzêdziami15. Tak proste wyjanienie nie13

D. Morris, Zwierzê zwane cz³owiekiem. Wydawnictwo Prima, wiat Ksi¹¿ki, Warszawa 1997.
14 E. Morgan, The Aquatic Ape. Souvenir Press, London 1982.
15 W. Stêlicka, Praca stworzy³a cz³owieka, (w:) E. Konopka
(red.), Wszechwiat, ¿ycie, cz³owiek. Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 1955.
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stety dawno ju¿ upad³o pod naporem krytyki. Najbardziej
podwa¿aj¹ce hipotezê o kluczowym znaczeniu wykorzystywania narzêdzi dla rozwoju mózgu by³y odkrycia pokazuj¹ce, ¿e niektóre naczelne równie¿ z powodzeniem pos³uguj¹ siê narzêdziami. Pó³tora kilograma wilgotnej, pofa³dowanej i upchniêtej w czaszce tkanki dysponuje potencja³em o setki, jeli nie tysi¹ce razy wiêkszym ni¿ ten, jakiego wymaga stosowanie narzêdzi.
Nowsze, ale jeszcze bardziej kuriozalne i  moim zdaniem  lepe uliczki to koncepcje upatruj¹ce przyczyn rozwoju w pojedynczych warunkach rodowiska zewnêtrznego. Wiliam R. Leonard pisze o diecie jako g³ównym motorze ewolucji naszego mózgu16. W du¿ym skrócie rzecz ujmuj¹c, autor uwa¿a, i¿ to przede wszystkim wzbogacenie
diety hominidów (zwiêkszenie jej kalorycznoci) przyczyni³o siê do rozwoju mózgu. Jak ka¿da teoria, wyjaniaj¹ca
z³o¿ony proces za pomoc¹ jednego czynnika, nie mo¿e
oprzeæ siê krytyce. Gdyby koncepcja ta mia³a pozostaæ s³uszna, to nale¿a³oby zadaæ pytanie: dlaczego ¿ywi¹ce siê
niezwykle wysokoenergetycznym po¿ywieniem drapie¿niki nie ewoluowa³y w tym kierunku, a zdarzy³o siê to
wród, pierwotnie rolino¿ernych, naczelnych? Tymczasem mózgi wielkich sprawnych kotów w najmniejszej mierze nie dorównuj¹ naszym. Z ca³¹ pewnoci¹ dieta by³a
czynnikiem wspomagaj¹cym ewolucjê, ale nie podstawowym i nie jedynym.
Istnieje wiele innych hipotez, które doæ czêsto balansuj¹ na pograniczu kawiarnianych spekulacji i dyskusji
pomiêdzy uczonymi. A wszystkie one staraj¹ siê odkryæ
zagadkê, dlaczego nasz mózg jest tak wyj¹tkowo przydatny przy rozwi¹zywaniu zadañ logicznych, przed którymi
nasz paleolityczny przodek nie mia³ w ¿adnych okolicznociach szansy stan¹æ. Z t¹ przeszkod¹ poradzi³ sobie polski naukowiec i autor fantastyki naukowej Konrad Fia³kowski, który twierdzi³, ¿e udoskonalenie inteligencji
16

W. R. Leonard, Pokarm dla umys³u. wiat Nauki. Wydanie Specjalne, nr 3, 2003.
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wcale nie by³o zamierzonym celem ewolucji mózgu, lecz
stanowi³o jedynie jej produkt uboczny. Wed³ug hipotezy
Fia³kowskiego, który odwo³a³ siê do tzw. idei preadaptacji,
przyczyn¹ nag³ego powiêkszenia siê ludzkiego mózgu by³a koniecznoæ skutecznego jego ch³odzenia w czasie d³ugotrwa³ych pogoni podczas polowañ na grub¹ zwierzynê.
Osi¹gniêcie Fia³kowskiego nie polega tutaj na wskazaniu
koniecznoci ch³odzenia mózgu jako przyczyny jego rozwoju, lecz na wskazaniu mo¿liwoci powstawania pewnych
produktów ubocznych ewolucji  idea, któr¹ zajê³a siê
szczegó³owo z i n t e g r o w a n a t e o r i a e w o l u c j i,
a któr¹ omówiê w nastêpnym podrozdziale.
Podobna do koncepcji Fia³kowskiego jest hipoteza amerykañskiego neurofizjologa Williama Calvina, którego
zdaniem umiejêtnoci¹, jak¹ musia³ rozwin¹æ prehistoryczny cz³owiek, by staæ siê skutecznym myliwym, by³a
zdolnoæ celnego rzucania kamieni czy dzidy do poruszaj¹cych siê celów. Wymaga to wysoce rozwiniêtej sieci
neuronalnej: konieczna jest koordynacja informacji wzrokowej z miêniami i umiejêtnoæ kalkulacji trajektorii
pocisku, a wszystko to mózg musi wykonaæ w u³amku
sekundy. Tak pobudzony do aktywnoci mózg jest jednak
wykorzystywany sporadycznie. Przez wiêkszoæ czasu
pozostaje bezczynny i z nudów zaczyna zajmowaæ siê rozwi¹zywaniem ró¿norakich problemów.
W ramach dyskusji nad przyczynami rozwoju mózgu
g³os zabrali równie¿ zwolennicy psychologii ewolucyjnej.
Jednym z nich jest Geoffrey Miller.
Wed³ug jego koncepcji wielki mózg cz³owieka powsta³ w wyniku doboru p³ciowego jako narz¹d przydatny w grze mi³osnej miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹. Hipoteza ta ma co najmniej dwie zalety. Po pierwsze, wi¹¿e bezporednio wielkoæ
mózgu z sukcesem rozrodowym, koniecznym dla utrwalenia
w populacji wyselekcjonowanej cechy. Po drugie, nie wymaga
specjalnie wyrafinowanej racjonalizacji. Doborem p³ciowym
rz¹dz¹ podobne prawa, jak te, które decyduj¹ o panuj¹cej modzie. Ju¿ w latach trzydziestych wybitny brytyjski badacz Ronald Fisher stwierdzi³, ¿e samica pawia nie potrzebuje inne-
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go powodu, by ceniæ u swych partnerów d³ugie i barwne ogony, jak tylko ten, ¿e inne samice tak¿e ceni¹ d³ugie i barwne
ogony17. Zdaniem Millera ludzkie samice zachowuj¹ siê
podobnie, poszukuj¹c u swych partnerów poczucia humoru,
twórczej wyobrani czy talentów gawêdziarskich, które to
walory s¹ niczym innym, jak wiadectwem sprawnoci (a co
za tym idzie, rozmiarów) ich mózgów18.

Jeli spojrzymy na badania powiêcone ewolucji naszego umys³u, zastanowi nas i zadziwi, jak wiele jest spekulacji i zarazem jak skromna jest nasza wiedza na ten temat. Borykaj¹c siê z zagadkami ewolucji, badacze stosunkowo niewiele uwagi powiêcaj¹ temu zagadnieniu,
a wszak rozwój mózgu to jeden z wiêkszych jakociowych
skoków w ewolucji cz³owieka. Australopiteki, które uznaje
siê za naszych przodków, objêtoci¹ mózgu niewiele siê ró¿ni³y od innych naczelnych. Ich mózg powiêkszy³ siê z ok.
400 cm3 przed 4 mln lat do zaledwie ok. 500 cm3 2 mln lat
póniej. Tymczasem u przedstawicieli rodzaju Homo mózg
gwa³townie zwiêkszy³ siê z 600 cm3 u Homo habilis przed
ok. 2 mln lat do 900 cm3 u wczesnego Homo erectus zaledwie 300 tys. lat póniej. Jego nastêpca  cz³owiek rozumny (Homo sapiens sapiens) osi¹gn¹³ rozmiar ok. 1350 cm3.
W jaki sposób nast¹pi³a tak du¿a zmiana jakociowa? Jakie by³y jej przyczyny?
Stoj¹c w obliczu tak wielu ró¿nych pytañ i zagadek, nale¿a³oby uporz¹dkowaæ nieco ten chaos i, aby uczyniæ dalsze rozwa¿ania mo¿liwymi, spróbowaæ znaleæ w³asn¹
cie¿kê dla poszukiwañ istoty natury umys³u cz³owieka
rozumnego. W nastêpnym rozdziale przyjrzymy siê niektórym próbom odpowiedzi dotycz¹cych zagadki ¿ycia,
17

Zdaniem etologów wzorzec kolorystyczny na piórach ogona
pawia przypominaj¹cy do z³udzenia oko mia³ du¿e znaczenie
przystosowawcze w naturalnych warunkach. Roz³o¿ony ogon pawia odstrasza³ napastników widokiem wielu par wpatruj¹cych
siê w nich du¿ych oczu. (Przyp. mój  T. W.).
18 K. Szymborski, Poprawka z natury. Biologia, kultura, seks.
Wydawnictwo Prószyñski i S-ka, Warszawa 1999.
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ró¿nicowania siê jego form, a zw³aszcza odnosz¹cych siê
do ewolucji ludzkiego mózgu.

Rys. 1. rednia wielkoæ mózgu ma³p zwierzokszta³tnych, cz³ekokszta³tnych, gatunków kopalnych i ludzi

Z badañ w³asnych
W 2004 roku przeprowadzi³em badania ankietowe, w których
wziê³o udzia³ 126 studentów psychologii. Daj¹ one obraz ewolucji, jaki znajdziemy w g³owie przeciêtnego cz³owieka.
 51% badanych przyjmuje naukowy pogl¹d na kwestiê poznania ¿ycia. 46% to kreacjonici, pozosta³e 3% to zwolennicy hipotezy o pozaziemskim pochodzeniu ¿ycia.
 Dominuj¹ca wród kreacjonistów wersja wydarzeñ ewolucyjnych mówi o tym, ¿e Stwórca przyczyni³ siê jedynie do powstania ¿ycia na Ziemi  dalej procesy ewolucji przebiega³y
niezale¿nie od niego  76% ankietowanych.
 Sporód zwolenników teorii ewolucji zaledwie 10% badanych
to zwolennicy punktualizmu. Pozosta³e 90% przyjmuje gradualistyczny pogl¹d na ewolucjê.
 Tylko 20% wskazuje dobór naturalny jako g³ówny motor ewolucji, ale a¿ 38% jest przekonanych, ¿e ewolucja dokonuje siê
dziêki dziedziczeniu cech nabytych. 27% badanych wskazuje
na mutacje jako czynnik napêdowy ewolucji, 8% podkrela
znaczenie cyklicznych katastrof i 7% dostrzega znaczenie wymierania gatunków.
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 Zdaniem badanych o rozwoju ludzkiego mózgu decydowa³y:

 Trafnie wskazujemy naszego najbli¿szego krewniaka wród
ma³p  a¿ 68% osób badanych uwa¿a, ¿e jest nim szympans.
 Zupe³nie nietrafnie jednak oceniamy stopieñ pokrewieñstwa
z szympansem. Zaledwie 24% ankietowanych zgodnie ze stanem faktycznym uwa¿a, ¿e dzieli nas ró¿nica mniejsza ni¿ 5%
materia³u genetycznego.
 B³êdnie spostrzegamy chronologiê wydarzeñ ewolucyjnych. A¿
25% badanych uwa¿a, ¿e ¿ycie pojawi³o siê na Ziemi 40 mld. lat
temu! Prawid³owej odpowiedzi udziela 29% (ok. 4 mld). Inna
skrajnoæ to 13% ankietowanych, którzy s¹ przekonani, ¿e pocz¹tki ¿ycia mia³y miejsce zaledwie kilka milionów lat temu,
i 4%, którzy uwa¿aj¹, ¿e nast¹pi³o to kilkaset tysiêcy lat temu.
 Tylko 26% respondentów wskaza³o poprawnie datê pojawienia
siê na Ziemi cz³owieka rozumnego. 4% uwa¿a, ¿e pojawilimy
siê ok. 1 mld lat temu, 16% przypisuje nam wiek powy¿ej
10 mln lat, 30%  11,5 mln lat. A¿ 24 % s¹dzi, ¿e liczymy sobie zaledwie nieco ponad 10 tys. lat.
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Poszukiwania odpowiedzi
Na szczêcie w odpowiedzi na lawinê pytañ pojawiaj¹ siê
koncepcje próbuj¹ce poradziæ sobie z niektórymi z nich. Napisa³em: próbuj¹ce, gdy¿ ¿adnej z koncepcji nie uwa¿am za
pe³n¹, ca³kowit¹ i wystarczaj¹c¹. Mylê, ¿e najrozs¹dniej
bêdzie traktowaæ je w³anie jako próby lub, co jeszcze trafniejsze, jako inspiracjê do dalszych poszukiwañ.
Pewn¹ nadziejê dotycz¹c¹ prawdopodobieñstwa powstania ¿ycia przyniós³ nam biochemik Stuart Kauffman.
Podobnie jak inni krytycy Darwina dostrzega³ niemo¿liwoæ powstania rozwoju i trwania tak wielu i tak z³o¿onych form ¿ycia. Ma³o tego, ¿ycie to trwa wbrew drugiej
zasadzie termodynamiki, która g³osi, ¿e wszystkie spontaniczne procesy we wszechwiecie prowadz¹ do entropii,
a w konsekwencji do spadku uporz¹dkowania i do bardziej równomiernego rozk³adu energii. Kauffman za³o¿y³,
¿e musi istnieæ inny porz¹dek ni¿ jedynie rozk³ad prawdopodobieñstwa. Swoje hipotezy sprawdza³ za pomoc¹ symulacji komputerowych, w których oddzia³ywanie rozmaitych abstrakcyjnych czynników by³o odpowiednikiem
substancji chemicznych i biologicznych. Podstawowy
wniosek, który by³ wynikiem badañ, brzmia³: gdy uk³ad
prostych zwi¹zków chemicznych osi¹ga pewien poziom
z³o¿onoci, zachodzi w nim dramatyczne przekszta³cenie,
pokrewne przejciu fazowemu w zamarzaj¹cej wodzie.
Cz¹steczki zaczynaj¹ siê spontanicznie ³¹czyæ, tworz¹c
wiêksze, o rosn¹cej z³o¿onoci i w³asnociach katalitycznych. Kauffman dowodzi³, ¿e to w³anie proces samoorganizacji, czyli autokatalizy, doprowadzi³ do powstania ¿ycia, a nie przypadkowe powstanie cz¹steczki zdolnej do replikacji i ewolucyjnego rozwoju.
W kolejnej hipotezie posun¹³ siê jeszcze dalej, uderzaj¹c w dogmat ewolucyjny  pojêcie doboru naturalnego.
Wed³ug Kauffmana z³o¿one ci¹gi oddzia³uj¹cych genów,
podlegaj¹ce przypadkowym mutacjom, nie ewoluuj¹ przypadkowo, ale d¹¿¹ do wzglêdnie ma³ej liczby wzorców. Ta
zasada porz¹dkuj¹ca zosta³a nazwana zasad¹ antychaosu
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i mog³a odgrywaæ wiêksz¹ rolê ni¿ dobór naturalny w kierowaniu procesami ewolucji, zw³aszcza ewolucji z³o¿onych
organizmów.
Konsekwencje wyników symulacji przeprowadzonych
przez Kauffmana rozci¹gaj¹ siê na zagadnienie istnienia
¿ycia poza Ziemi¹. Jeli jego tok rozumowania jest prawid³owy, a powstaniem ¿ycia rz¹dzi uniwersalna, matematyczna zasada antychaosu, to powstanie ¿ycia w innych
okolicznociach nie bêdzie zale¿ne li tylko od przypadku,
lecz jest zdeterminowane t¹ w³anie zasad¹.
Z niektórych k³opotów w zrozumieniu procesów ewolucji ratuj¹ nas punktualici  zwolennicy pogl¹du, ¿e ewolucja przebiega³a w znacznej mierze w sposób skokowy,
nie za, jak utrzymuj¹ gradualici, poprzez zmiany powolne, stopniowe. Jedn¹ z bardziej znanych koncepcji punktualistycznych jest og³oszona w 1977 roku przez Stephena
Jaya Goulda i Nielesa Eldredgea t e o r i a p r z e r y w a n e j r ó w n o w a g i . Teoriê tê potwierdzaj¹ najnowsze odkrycia dotycz¹ce zdarzaj¹cych siê katastrof kosmicznych,
które przyczyni³y siê m.in. do wyginiêcia dinozaurów i innych, powszechnych wówczas na Ziemi gatunków. Klasycznym przyk³adem potwierdzaj¹cym ten sposób rozumienia ewolucji jest tzw. fauna ediakarañska.
Ju¿ przed 600 milionami lat, a wiêc ponad 200 milionów lat
przed wyjciem na l¹d, ¿ycie w morzach by³o bogato i ró¿norodnie rozwiniête. W pó³nocnej Australii, na wzgórzach Ediacara, znaleziono skamieliny przypominaj¹ce sw¹ form¹ robaki, meduzy albo stawonogi. Ze wzglêdu na miejsce odkrycia
tych obiektów nazywa siê je faun¹ ediakarañsk¹. Znaleziska
te s¹ na tyle osobliwe, ¿e nie mo¿na ich przyporz¹dkowaæ do
¿adnej ¿yj¹cej grupy organizmów. Mog³y równie dobrze przybyæ do nas z zupe³nie innego wiata, tak dalece niejasny jest
ich rodowód. Dopiero prawie sto milionów lat póniej pojawili siê pierwotni przedstawiciele wspó³czesnych grup. Pomiêdzy tymi dwoma okresami zieje luka.
Z pewnoci¹ fauna ediakarañska nie spad³a z nieba, ale za to
ca³kowicie zniknê³a z powierzchni Ziemi. Wed³ug wszelkiego
prawdopodobieñstwa na drodze rozwoju form prowadz¹cych
do dzisiejszych postaci organizmów sta³ jaki kataklizm.
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Wraz z odkryciem fauny ediakarañskiej zachwia³ siê w posadach stary pogl¹d o tym, ¿e ewolucja jest powolna, jednostajna i niezmiennie prowadzi do powstawania coraz bardziej
skomplikowanych form. Amerykañski paleontolog i badacz
ewolucji Stephen Jay Gould wychodzi z za³o¿enia, ¿e kataklizm zniszczy³ oko³o 98% form ¿ywych, które zd¹¿y³y siê
ukszta³towaæ do tamtej pory. Ale poniewa¿ ówczesne formy
¿ycia nie s¹ porównywalne z teraniejszymi, nie da siê ich
równie¿ zrekonstruowaæ. Dlatego te¿ w gruncie rzeczy nic
o nich nie wiemy19.

Co ciekawe, ju¿ za czasów Linneusza, a póniej Darwina
rozwa¿ano problem skokowoci ewolucji. W³anie Linneuszowi przypisuje siê ³aciñskie zdanie Natura non facit saltum (natura nie czyni skoków), które jest równoznaczne
z deklaracj¹ gradualizmu. Ten pogl¹d przyjmowa³ Charles
Lyell  zwolennik gradualizmu w geologii. Darwin, jego
uczeñ, przyj¹³ zasadê ci¹g³oci i jednostajnoci bez zastrze¿eñ, choæ niektórzy mu to odradzali. Znamienny w tym
wzglêdzie jest list, który Darwin otrzyma³ dok³adnie
w przeddzieñ ukazania siê O powstawaniu gatunków drukiem, a wiêc 23 listopada 1859 roku, od swojego przyjaciela
Thomasa H. Huxleya z wyrazami poparcia, ale i przestrog¹.
Jeli bêdzie potrzeba, gotów jestem na stos. (...) Ostrzê sobie
zêby i pazury, ¿eby byæ w gotowoci. (...) Niepotrzebnie utrudni³e sobie sytuacjê, przyjmuj¹c tak bez zastrze¿eñ zasadê:
Natura non facit saltum20.

Nieco inne, obecnie chyba najbardziej twórcze, podejcie
do teorii ewolucji prezentuje Josef H. Reichholf. Przedstawiaj¹c z i n t e g r o w a n ¹ teoriê e w o l u c j i, wykracza ponad
dotychczasowe konflikty. Istot¹ jego koncepcji jest teza, ¿e
ewolucja zachodzi w nierównowadze. Pojawiaj¹ca siê
w okresach przejciowych równowaga dostraja tylko szczegó³y. Jego zdaniem postêp ewolucji opiera siê na nowych
19 J. H. Reichholf, Twórczy impuls. Nowe spojrzenie na ewolucjê. Wyd. cyt.
20 Za: S. J. Gould, Niewczesny pogrzeb Darwina. Wydawnictwo Prószyñski i S-ka, Warszawa 1999.
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mo¿liwociach ¿yciowych, jakie daje nadmiar. Mo¿emy tê
tezê przeledziæ na przyk³adzie radzenia sobie organizmów
z nadmiarem wapnia, który jest odpadem powstaj¹cym
w procesie od¿ywiania siê. Wiêkszoæ zwierz¹t pozbywa siê
nadmiaru wapnia, buduj¹c pancerz lub skorupê. Okazuje
siê, ¿e nadmiar wapnia móg³ siê przyczyniæ do opanowania
przez zwierzêta rodowiska l¹dowego i uzyskania przez nie
mo¿liwoci poruszania siê na l¹dzie.
Procesy, które u miêczaków dokonywa³y siê na zewn¹trz cia³a, u krêgowców dokonuj¹ siê wewn¹trz. Wprawdzie pocz¹tkom tworzenia szkieletu wewnêtrznego towarzyszy³o opancerzenie skóry zwapnia³ymi tarczkami kostnymi, ale w miarê
wzrostu ruchliwoci ryb procesy kociotwórcze przenios³y siê
pomiêdzy segmenty miêniowe (miomery); do dzi powstaj¹
tak oci. W cis³ym zwi¹zku funkcjonalnym z typowym sposobem lokomocji wczesnych krêgowców  wiciem siê na boki
 pozostawa³ rozwój ci¹gn¹cej siê wzd³u¿ cia³a struny grzbietowej  sztywnego prêta, który z czasem, po wielu milionach
lat sta³ siê innym wa¿nym orodkiem kostnienia  krêgos³upem. Zapewni³ on tak¿e przyczep miêniom, które usprawni³y poruszanie siê krêgowców (...)21.

W podobny sposób roliny wynalaz³y celulozê jako
zwi¹zek tworzony z nadmiaru cukru. Celuloza w postaci
pni drzew pomog³a w znacznej mierze w opanowaniu rodowiska l¹dowego.
(...) fotosynteza przebiega³a na tyle sprawnie, i¿ roliny wytwarza³y du¿o wiêcej wêglowodanów ni¿ potrzebowa³y do
w³asnej przemiany materii, procesu wzrostu i rozmna¿ania.
(...) Zwykle roliny przetwarzaj¹ szybko nadmiar cukru
w skrobiê albo celulozê (...). Pierwszym krokiem jest przetworzenie cukru w skrobiê. Stanowi ona substancjê zapasow¹ roliny. (...) To, czego nie da siê zmagazynowaæ w przepe³nionym spichrzu, trzeba zagospodarowaæ inaczej. Rolina nie
mo¿e, ot tak, po prostu wy³¹czyæ fotosyntezy. (...) Kondensacja produktów fotosyntezy w postaci celulozy jest rozwi¹zaniem prostym i eleganckim, poniewa¿ ze zbêdnej substancji
21

J. H. Reichholf, Twórczy impuls. Nowe spojrzenie na ewolucjê. Wyd. cyt.
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powstaje nowy produkt, pozwalaj¹cy rolinie zwiêkszyæ rozmiary. Gdyby nie elastycznoæ celulozy i jej w³aciwoci mechaniczne w po³¹czeniu z drzewnikiem (lignina), nie rozwinê³yby siê gigantyczne drzewa, brak by³oby te¿ niezbêdnej
sztywnoci stoj¹cym pêdom rolin22.

W tym momencie nale¿a³oby przypomnieæ hipotezê Fia³kowskiego, która doskonale wpisuje siê w koncepcjê Reichholfa. Jak widaæ zwiêksza ona mo¿liwoci poszukiwania odpowiedzi na niektóre trapi¹ce nas pytania dotycz¹ce ewolucji cz³owieka. Na podkrelenie w koncepcji zas³uguje to, i¿:
Wielkie prze³omy, innowacje, które daj¹ siê zauwa¿yæ dopiero
po fakcie, bêd¹ce podstaw¹ postêpu ewolucji, opieraj¹ siê na
nag³ym wykorzystaniu nadmiaru. Wykorzystanie polega tu
na bezporednim zu¿yciu jako rodków do ¿ycia, ale równie¿
na zastosowaniu porednim, w charakterze budulca.
Z nadmiarem ma cis³y zwi¹zek przemiana materii. Musi ona
funkcjonowaæ, inaczej nie pomo¿e nawet najlepszy program
genetyczny. Je¿eli przypisujemy nadmiarowi centraln¹ rolê
jako si³y napêdzaj¹cej ewolucjê, to oznacza to równie¿ przyznanie odpowiedniej rangi tak¿e przemianie materii23.

Byæ mo¿e id¹c tropem odnalezionym przez zintegrowan¹ koncepcjê ewolucji i przyjmuj¹c j¹ za podstawê teoretyczn¹ naszych rozwa¿añ, potrafimy wyjaniæ fenomen
powstania ludzkiego mózgu i jego niezwyk³y potencja³.
Zoolog z Uniwersytetu Michigan Richard Alexander
doszed³ do wniosku, ¿e walka z tym, co Darwin nazwa³
wrogimi si³ami natury, nigdy nie stanowi³a dla cz³owieka wystarczaj¹cego wyzwania, by doprowadziæ do przypieszonego wzrostu mózgu. Twierdzi on, ¿e jedynie istnienie innych ludzi mog³o staæ siê przyczyn¹ naszej ewolucji. Istnienie innych ludzi, których intencje i reakcje
musimy przewidzieæ  po to, by móc lepiej ich kontrolowaæ. Do podobnej konkluzji doszed³ w 1976 roku inny
zoolog  Nicholas Humphrey z Uniwersytetu w Cambridge. Zauwa¿y³ on, ¿e w spo³ecznoci goryli, które bez w¹tpienia s¹, jak na zwierzêta, istotami wysoce inteligentny22
23

Tam¿e.
Tam¿e.
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mi, zaspokojenie codziennych potrzeb ¿ywnociowych nie
wymaga wielkiego intelektualnego wysi³ku. Jaka by³a zatem przyczyna powstania nadmiaru zdolnoci intelektualnych? Humphrey poszukuj¹c odpowiedzi na to pytanie,
doszed³ do wniosku, ¿e to z³o¿onoæ spo³eczna, nieodmienna dla wielu grup naczelnych, jest za to odpowiedzialna.
Przewa¿aj¹ca czêæ inteligencji naczelnych zaanga¿owana
jest w walkê o dominacjê w grupie, w rozpoznawanie miejsca w hierachii ka¿dego cz³onka stada, odczytywanie
chwilowych nastrojów innych osobników i próby wp³ywania na ich zachowanie. Humphrey zasugerowa³ przy tym,
¿e rodowisko spo³eczne mog³o byæ znacz¹cym czynnikiem
selekcji wród naczelnych24.
Je¿eli zastanowiæ siê nad t¹ tez¹, to z pewnoci¹ wyda
siê ona du¿o bardziej prawdopodobna ni¿ np. teza o kluczowym znaczeniu diety w rozwoju mózgu czy koniecznoæ
koordynacji wzrokowo-ruchowej. Przetrwanie zale¿y od
radzenia sobie z przeró¿nymi warunkami rodowiska, takimi jak walka z drapie¿nikami, ucieczka i obrona przed
niebezpieczeñstwem, ochrona przed zimnem i innymi niekorzystnymi czynnikami rodowiska. Umiejêtnoæ zdobywania kalorycznego po¿ywienia jest tylko jedn¹ z wielu
umiejêtnoci. Z pewnoci¹ pozostawanie i dzia³anie w grupie by³o zbawienne dla wszystkich jej cz³onków. Ma ono
jednak doæ dziwn¹ w³aciwoæ. Patrz¹c z ewolucyjnie
egoistycznego punktu widzenia pojedynczego osobnika,
¿ycie spo³eczne ma sens wówczas, kiedy s³u¿y bezporednio jemu i co najwy¿ej najbli¿szym krewnym. Kiedy jednostka ma powiêcaæ siebie dla dobra grupy, traci to jakikolwiek ewolucyjny sens. Co to oznacza? Ni mniej, ni wiêcej tylko to, ¿e bêdzie ona d¹¿yæ do maksymalizacji korzyci z ¿ycia spo³ecznego, ale w taki sposób, by nie uderzyæ
w jego podstawy, nie spowodowaæ, ¿e stanie siê ono niemo¿liwe. A zatem najwiêcej korzyci z faktu bycia cz³onkiem grupy odniesie osobnik, który potrafi wykorzystaæ je
24

N. K. Humphrey, The social function of intellect, (w:)
P. P. G. Bateson, R. A. Hinde, Growing points in ethology. Cambridge University Press, Cambridge 1976.
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do w³asnych celów, a przy tym jego strategia nie zostanie
odkryta i nie wp³ynie na póniejsze stosunki z innymi!
Szczególnie u¿yteczne dla takich strategii by³yby manipulacje, w których ofiary pozostawa³yby niewiadome poniesionych strat albo wystêpowa³yby jakie korzyci kompensuj¹ce, jak w niektórych przypadkach kooperacji. Inteligencja jest tym samym faworyzowana jako cecha, i jako
czynnik selekcyjny ma zastosowanie w stosunku do wszystkich cz³onków grupy. Ustanowiony ewolucyjny wycig
zbrojeñ prowadzi do spirali wzrostu inteligencji. Humphrey sugeruje, ¿e inteligencja bêd¹ca rezultatem rozwoju
spo³ecznego wród naczelnych jest rodzajem inteligencji
odpowiedniej w³anie do rozwi¹zywania problemów spo³ecznych. Jako taka nie jest dobrze zbadana przez laboratoria psychologiczne, które przez lata traktowa³y j¹ w zupe³nie inny sposób, g³ównie jako umiejêtnoæ radzenia sobie z problemami logicznymi.
Czy¿by ten wywód oznacza³, ¿e ewolucja przebiegaj¹ca
w z³o¿onych grupach spo³ecznych zaczê³a faworyzowaæ
manipulantów i spryciarzy potrafi¹cych wykorzystywaæ
innych? Tak, i takie jest w³anie pierwotne przes³anie t e o r i i i n t e l i g e n c j i m a k i a w e l i c z n e j (IM), o której
traktuje niniejsza ksi¹¿ka25.
Spostrze¿enia Humphreya i Alexandra nie by³y jedynymi w tym wzglêdzie. Jeszcze wczeniej, bo w 1953 roku,
Michael Chance i Allan Mead odkryli zwi¹zek pomiêdzy
spo³eczn¹ z³o¿onoci¹ naczelnych a powiêkszeniem kory
mózgowej (neocortex), chocia¿ nie wspominali explicite o inteligencji. Badacze stwierdzili, ¿e absolutna wielkoæ kory
mózgowej mia³a bezporedni zwi¹zek z umiejêtnoci¹ rozwi¹zywania z³o¿onych problemów spo³ecznych26. Bardzo
szybko pojawi³y siê pierwsze interesuj¹ce odkrycia w za25

W dalszej czêci ksi¹¿ki okrelenie inteligencja makiaweliczna bêdzie stosowane zamiennie z równowa¿nym skrótem
IM. (Przyp. mój  T. W.).
26 M. R. A. Chance, A. P. Mead, Social behaviour and primate evolution. Symposia of the Society of Experimental Biology
Evolution, 7, 1953, s. 395439.
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kresie pomiaru kory mózgowej. Okaza³o siê na przyk³ad,
¿e wielkoæ mózgu u ma³p ma zwi¹zek z wielkoci¹ stad,
w których ¿yj¹, a tak¿e zale¿y od rodzaju zawieranych
zwi¹zków. Zwierzêta ¿yj¹ce w du¿ych stadach i w zwi¹zkach poligamicznych maj¹ znacz¹co wiêkszy mózg.

Wykres zamieszczony powy¿ej sporz¹dzi³em na podstawie danych zgromadzonych przez Kudo i Dunbara, a pochodz¹cych z 48 ró¿nych studiów badawczych nad zwi¹zkiem wielkoci kory mózgowej i liczebnoci¹ grup,
w których ¿yj¹ zwierzêta27. O pozioma prezentuje wskanik nazwany neocortex ratio, czyli stosunek wagi kory
mózgowej do reszty mózgu. O pionowa przedstawia liczebnoæ grup. Linia przerywana obrazuje wielkoæ stada,
w jakim ¿yj¹ zwierzêta, linia ci¹g³a pokazuje wielkoæ kliki, czyli grupy zwierz¹t tworz¹cych mniejsze wspólnoty
lub koalicje. Linie proste towarzysz¹ce wykresom to trendy obliczone na podstawie tych danych. Jak widaæ oba
trendy s¹ wyranie wznosz¹ce siê. Im wiêksza liczebnoæ
stada, tym wiêkszy udzia³ kory mózgowej w budowie ca³e27

H. Kudo, R. I. M. Dunbar, Neocortex size and social networks size in primates. Animal Behaviour, 61, 2001.
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go mózgu. Wiêkszej z³o¿onoci spo³ecznej ca³ego stada towarzyszy wiêksza z³o¿onoæ ma³ych grup spo³ecznych. Co
ciekawe, wszystkie trzy mocno odbiegaj¹ce od linii wykresu wierzcho³ki, które wskazuj¹ na ok. 25 cz³onków stada, nale¿¹ do ma³p z rodzaju macaca  rodzaju wybitnie
uspo³ecznionego.
Od czasu pierwszych spostrze¿eñ przeprowadzono wiele podobnych systematycznych obserwacji i badañ. Wszystkie one przyczyni³y siê do sformu³owania w 1988 roku
hipotezy inteligencji makiawelicznej28. Jej g³ówn¹ tez¹
jest stwierdzenie, ¿e i n t e l i g e n c j a j e s t a d a p t a c j ¹
do radzenia sobie ze z³o¿onoci¹ ¿ycia
w p ó ³ t r w a ³ y c h g r u p a c h o r a z z s y t u a c j ¹,
która anga¿uje potencjalnie skomplikowan¹ równowagê pomiêdzy wspó³prac¹ i rywal i z a c j ¹ z t y m i s a m y m i j e d n o s t k a m i.
Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania, mo¿emy
stwierdziæ, ¿e z dostêpnych scenariuszy przebiegu ewolucji, jak dotychczas, zintegrowana koncepcja ewolucji z hipotez¹ o decyduj¹cym znaczeniu nadmiaru najlepiej wyjania zagadki zwi¹zane z ró¿nicowaniem siê form ¿ycia.
Jedn¹ z tych form, szczególnie zagadkowych, jest cz³owiek ze swoim mózgiem. Pewnym rozwiniêciem zintegrowanej koncepcji ewolucji mog³aby zatem zostaæ w³anie
koncepcja inteligencji makiawelicznej, która w radzeniu
sobie ze z³o¿onoci¹ ¿ycia spo³ecznego upatruje przyczyn
ewolucji naszego mózgu. Powsta³y na potrzeby ¿ycia spo³ecznego mózg, podobnie jak inne nadmiarowe w³aciwoci, sta³ siê w pewnym momencie ewolucji na tyle z³o¿ony, ¿e zosta³ wykorzystany do rozwoju naszej cywilizacji
technicznej, dzia³ania wiadomego, kultury i jêzyka.
W dalszej czêci tej ksi¹¿ki przyjrzymy siê g³ównie mechanizmom ewolucji mózgu, w³aciwociom inteligencji
makiawelicznej i wynikaj¹cym z niej konsekwencjom.
28
R.W. Byrne, A. Whiten (red.), Machiavellian Intelligence:
Social Expertise and the Evolution of Intellect in Monkeys, Apes,
and Humans. Oxford University Press, New York 1988.
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Jak nale¿y rozumieæ pojêcie
makiaweliczny?
Wyobramy sobie nastêpuj¹c¹ sytuacjê: w zamian za
udzia³ w eksperymencie trójka osób badanych otrzymuje
100 dolarów. Ich zadaniem jest jedynie podzielenie siê
otrzymanym banknotem. Jak mylisz, jak najczêciej
dziel¹ siê ludzie? Po równo? A mo¿e kto zabiera wiêcej?
Wiêkszoæ ludzi s¹dzi, ¿e podzia³ bêdzie równy. Nic bardziej b³êdnego! Okazuje siê, ¿e najczêciej jedna osoba dostaje oko³o 53 dolarów, druga 30, i wreszcie trzecia oko³o
17 dolarów. Co powoduje, ¿e zamiast podzieliæ siê równo,
po oko³o 33,33 $, ludzie uzyskuj¹ tak zadziwiaj¹ce ró¿nice? Psycholog z Columbia University, Richard Christie,
odpowiedzia³ na to pytanie, twierdz¹c, ¿e w sytuacjach
spo³ecznych wykazujemy ró¿ny poziom umiejêtnoci manipulacji innymi. Cechê tê nazwa³ m a k i a w e l i z m e m
od nazwiska twórcy Ksiêcia  Niccoló Machiavellego.
Podany przyk³ad podzia³u jest przeciêtnym wynikiem
uzyskiwanym w eksperymentach psychologicznych. Zamiast spodziewanych sprawiedliwych podzia³ów, jedna
z osób proponowa³a wystawienie do wiatru trzeciej osoby.
Prawie zawsze zwyciê¿a³ makiawelista  osobnik o najwy¿szych umiejêtnociach manipulacji innymi. Makiawelista uwa¿a, ¿e uzasadnione k³amstwo jest rzecz¹ dobr¹, ¿e
wiêkszoæ ludzi nie wie naprawdê, co dla nich jest najlepsze, ¿e u¿ywanie podstêpów i oszustw jest rzecz¹ chwalebn¹ i zgodn¹ z honorem. Makiawelici w sytuacjach manipulacyjnych czuj¹ siê jak ryba w wodzie. Uwielbiaj¹ interakcje twarz¹ w twarz, potrafi¹ k³amaæ, patrz¹c w oczy, lubi¹ sytuacje nie do koñca okrelone zasadami i przepisami.
Co ciekawe, ró¿nica pomiêdzy osobnikami o wysokich i niskich wskanikach makiawelizmu nie tkwi w iloci
oszustw i k³amstw, lecz w tym, ¿e jednostki wykazuj¹ce
nasilone cechy makiawelizmu potrafi¹ d³u¿ej i g³êbiej patrzeæ w oczy osobie oszukiwanej i ok³amywanej.
Zdaniem twórców koncepcji  Christie i Geisa  makiwelizm to:
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1. Wzglêdny brak uczuæ w kontaktach interpersonalnych  manipulowanie bywa powodowane patrzeniem na ludzi jak na przedmioty.
2. Nieprzywi¹zywanie znaczenia do ustalonych norm
moralnych  akceptuj¹c k³amstwo, oszustwo,
i wszelkie krêtactwo, manipulator ma na wzglêdzie
jedynie utylitarny aspekt kontaktów z innymi.
3. Nieobecnoæ powa¿niejszych form zaburzeñ psychicznych  manipulator sk³onny jest do przyjmowania racjonalnego pogl¹du na innych i nietracenia
kontaktu z obiektywn¹ rzeczywistoci¹.
4. Ma³e zaanga¿owanie ideologiczne  jest on bardziej
zainteresowany taktyk¹ zmierzaj¹c¹ do finalizacji realnego celu ni¿ nieugiêtym d¹¿eniem do celów idealnych29.
Czy w takim sensie nale¿y równie¿ rozumieæ inteligencjê makiaweliczn¹? Nie. To wersja, która zrodzi³a siê i zosta³a spopularyzowana na gruncie psychologii. Przedstawi³em j¹ pokrótce, aby tym silniej podkreliæ, ¿e autorzy
koncepcji inteligencji makiawelicznej od¿egnuj¹ siê wrêcz
od takiego rozumienia makiawelizmu. Uwa¿aj¹, i¿ jest to
skrajne uproszczenie, a inteligencja makiaweliczna, ich
zdaniem, jest pojêciem szerszym  zawiera wszelkie formy
inteligencji spo³ecznej. Ponadto, co niezwykle istotne,
umo¿liwia dzia³ania takie, jak pomoc i kooperacjê, które
konwencjonalnie s¹ postrzegane jako strategie alternatywne do makiawelistycznych. Nawiasem mówi¹c, jednostronne i pejoratywne znaczenia pojêcia makiawelizmu
bierze siê z braku znajomoci tekstu Ksiêcia.
Makiawelizm wiêc, widziany w jego prawdziwym, nie za
zdemonizowanym wymiarze, jest przede wszystkim niezgod¹
na ludzk¹ bezradnoæ wobec otaczaj¹cych nas wydarzeñ dziejowych lub na oddanie ich ca³kowicie pod kontrolê losu czy
opatrznoci. Jego punktem wyjciowym jest przekonanie, ¿e
losami pañstw i spo³eczeñstw da siê pokierowaæ, je¿eli ogar29

R. Christie, F. L. Geis, Studies in Machiavelism. Academic
Press, New York 1970.
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niemy myl¹ wystarczaj¹c¹ przestrzeñ, na której prawid³owoæ dziejów stanie siê widoczna, a tak¿e poznamy dostatecznie instrumenty rz¹dz¹ce t¹ prawid³owoci¹30.

Autorzy koncepcji nie bior¹ co prawda pod uwagê perspektywy historycznej, lecz aspekt sprawczy makiawelizmu.

Centralna zasada wspó³czesnych teorii ewolucji brzmi:
strategie zachowañ zwierz¹t przek³adane s¹ na maksymalizowanie osobistych korzyci w uniwersalnej walucie sukcesu reprodukcyjnego. Czasami sukces ten zapewni szybciej
wspó³praca ni¿ oszustwo, umiejêtnoæ rozumienia motywów
innych osobników raczej ni¿ wywieranie presji. Sam Machiavelli daje w tej mierze radê bardziej zgodn¹ z szerok¹
interpretacj¹ inteligencji makiawelicznej ni¿ z tym, co autorzy koncepcji nazywaj¹ w¹skim makiawelizmem.
Nie jest przeto koniecznym, by ksi¹¿ê posiada³ wszystkie owe
zalety, które wskaza³em, lecz jest bardzo potrzebnym, aby
wydawa³o siê, ¿e je posiada. miem nawet powiedzieæ, ¿e gdy
30

K. T. Toeplitz, Wielki Manipulator, (w:) N. Machiavelli,
Ksi¹¿ê. Rozwa¿ania nad pierwszym dziesiêcioksiêgiem historii
Rzymu Liwiusza. PIW, Warszawa 1984.
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siê je ma i stale zachowuje, przynosz¹ szkodê, gdy za wydaje siê, ¿e siê je ma, przynosz¹ po¿ytek; powinien wiêc ksi¹¿ê
uchodziæ za litociwego, dotrzymuj¹cego wiary, ludzkiego, religijnego, prawego i byæ nim w rzeczywistoci, lecz umys³ musi mieæ sk³onny do tego, by móg³ i umia³ dzia³aæ przeciwnie,
gdy zajdzie tego potrzeba31.

Niestety, psychologowie spo³eczni czêsto upraszczaj¹ rozumienie w³asnego interesu jednostki jako natychmiastow¹
korzyæ. Niewykluczone, ¿e makiawelista w rozumieniu
przedstawionej na wstêpie koncepcji psychologicznej w rzeczywistoci charakteryzuje siê nisk¹ inteligencj¹ makiaweliczn¹. Byæ mo¿e uzyskanie 53 dolarów podczas podzia³u
studolarówki prowadzi do zmniejszenia szans na realizacjê
w³asnych istotnych interesów w przysz³oci i jest skuteczne
jedynie w sytuacji jednorazowej, a nie permanentnych kontaktów spo³ecznych z tymi osobami. D¹¿enie do uzyskania
natychmiastowych korzyci nie jest zatem wyrazem inteligencji makiawelicznej w przeciwieñstwie do strategicznego
dzia³ania maj¹cego w rezultacie zapewniæ wy¿sz¹ pozycjê
w grupie b¹d dostêp do wiêkszej iloci dóbr.
W tym miejscu chcia³bym przestrzec czytelników przed
zbyt kurczowym trzymaniem siê okrelenia makiaweliczny, a co za tym idzie, tropieniem niekonsekwentnego wykorzystywania okrelenia. Koncepcja naukowa powstaje
pod wp³ywem pewnych odkryæ, spostrze¿eñ. Metafora,
analogia czêsto jest wietnym rodkiem dla wyra¿enia idei
zjawiska. Ale ta metafora to jedynie rusztowanie, które
s³u¿y do budowy czego bardziej stabilnego. Zbudowana
budowla nie jest jednak rusztowaniem. Przychodzi taki
czas, kiedy staje siê ono niepotrzebne i nale¿a³oby je rozebraæ, a mo¿e i wyrzuciæ. Trudno jednak dokonaæ tego z nazw¹ koncepcji. Zaakceptujmy zatem nazwê, wiedz¹c, ¿e nie
mo¿e ona wyra¿aæ cile tego, co oznacza³a w 1988 roku,
a za lat kilka z pewnoci¹ bêdzie obejmowa³a du¿o szersz¹
ni¿ obecnie liczbê zjawisk, niekoniecznie to¿sam¹ z pierwotnym pojêciem makiawelizmu.
31

N. Machiavelli, Ksi¹¿ê. Wyd. cyt.
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Czym charakteryzuje siê inteligencja makiaweliczna?
Jakie umiejêtnoci ma makiaweliczny inteligent?. Nale¿¹ do nich z pewnoci¹ umiejêtnoci spo³eczne, takie jak:
 nawi¹zywanie i utrzymywanie przyjani, zawieranie
koalicji, korzystanie z zasady wzajemnoci i reperowanie zwi¹zków,
 umiejêtnoæ rozumienia motywów zachowañ innych,
 umiejêtnoæ oszustwa,
 zdolnoæ do generowania zachowañ nieprzewidywalnych,
 umiejêtnoæ korzystania z wiedzy innych.
W rozdziale II przyjrzymy siê uwa¿niej tym umiejêtnociom i to zarówno w odniesieniu do zwierz¹t, jak i ludzi.
Zanim to jednak uczynimy, zastanówmy siê najpierw, jakie s¹ zasadnicze ró¿nice miêdzy inteligencj¹ logiczn¹
(czasami nazywan¹ akademick¹) a makiaweliczn¹.

Inteligencja logiczna a makiaweliczna
Aby zrozumieæ istotê rozró¿nienia inteligencji makiawelicznej i logicznej, proponujê wykonanie dwóch prostych æwiczeñ.
Æwiczenie 1
Wyobra sobie czytelniku, ¿e na stole le¿¹ cztery karty.
Ka¿da z nich z jednej strony ma literê, a z drugiej cyfrê.
Ty widzisz tylko jedn¹ stronê. Zastanów siê, które karty
musia³by odwróciæ, aby sprawdziæ prawdziwoæ nastêpuj¹cego twierdzenia: J e  l i n a k a r c i e z j e d n e j
strony widnieje samog³oska, to z drugiej
s t r o n y w i d n i e j e c y f r a p a r z y s t a. Odwróæ tylko
te karty, które niezbêdnie trzeba odwróciæ:

A

B

2

3

makiaw.qxd

44

4/13/05 10:36 AM

Page 44

Rozdzia³ I

Æwiczenie 2
Pracujesz jako ochroniarz w miejscowym barze i powiniene pilnowaæ, by nieletnim nie podawano alkoholu.
Nale¿y wiêc przestrzegaæ zasady, zgodnie z któr¹ kto pij¹cy alkohol musi mieæ co najmniej 18 lat. Których z czterech klientów bêdziesz kontrolowa³ (mo¿esz wybraæ wiêcej
ni¿ jednego):
a) pij¹cego piwo
b) pij¹cego oran¿adê
c) dwudziestopiêciolatka
d) szesnastolatka
Je¿eli zachowa³e siê tak, jak wiêkszoæ osób wykonuj¹cych te zadania, to w zadaniu 1 wybra³e kartê A lub kartê A i 2. Z badanej przeze mnie grupy 126 studentów
psychologii 65% dokona³o takiego w³anie wyboru. Karta
A jest z ca³¹ pewnoci¹ prawid³owa. A jest samog³osk¹,
je¿eli wiêc na drugiej stronie karty znajduje siê cyfra nieparzysta, oznacza to, ¿e twierdzenie jest fa³szywe. Odwrócenie natomiast karty 2 nie dostarcza ¿adnych informacji
pozwalaj¹cych na weryfikacjê przedstawionego twierdzenia, poniewa¿ nie mówi ono, ¿e cyfrom parzystym na jednej
stronie musi towarzyszyæ samog³oska na stronie drugiej.
Mo¿e tam byæ zatem równie dobrze samog³oska, jak spó³g³oska. Prawdziwoæ twierdzenia pozwala natomiast
sprawdziæ odwrócenie karty 3. Je¿eli znajdziemy tam samog³oskê, wówczas twierdzenie oka¿e siê fa³szywe. Najbardziej poprawnym rozwi¹zaniem zadania bêdzie wiêc odwrócenie kart A i 3. Poprawnych odpowiedzi w badanej
przeze mnie grupie by³o zaledwie 6%. Karta B równie¿
nie dostarcza potrzebnych informacji, gdy¿ stwierdzenie
nie mówi, co znajduje siê na odwrocie karty ze spó³g³osk¹.
Przeanalizujmy teraz zadanie drugie. W tym wypadku
ludzie udzielaj¹ najczêciej odpowiedzi a i d. Ta sama,
co poprzednio, grupa badanych studentów udzieli³a poprawnych odpowiedzi w 58%. 32% to odpowiedzi poprawne,
ale niepe³ne (np. tylko a albo tylko d). Zaledwie 10%
mo¿na by³o uznaæ za odpowiedzi b³êdne. Chocia¿ z logicznego punktu widzenia struktura tego zadania jest identyczna
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z poprzednim, zadanie to wiêkszoæ badanych rozwi¹zuje
bez problemu. Ludzie rozumuj¹ poprawnie, gdy zdanie ma
postaæ umowy spo³ecznej. Je¿eli pijesz piwo, maj¹c mniej
ni¿ 18 lat, osi¹gasz korzyæ bez stosowania siê do zasad (ponoszenia kosztów) wynikaj¹cych z twojego wieku.
Dlaczego ludzie maj¹ k³opoty z rozwi¹zywaniem zadañ
logicznych? Na to pytanie odpowiadaj¹ L. Cosmides
i J. Tooby32. Twierdz¹ oni, ¿e ludzie nie wykszta³cili umiejêtnoci rozwi¹zywania zadañ abstrakcyjnych, potrafi¹
natomiast rozwi¹zywaæ zadania, problemy nawi¹zuj¹ce
do wymiany spo³ecznej. Sprawnoæ w rozwi¹zywaniu tego
typu dylematów ronie szczególnie w sytuacji, kiedy w zadaniu wystêpuj¹ kategorie kosztów i korzyci, gdy polecenie dotyczy odnalezienia oszusta. W wielu badaniach
przeprowadzonych przez cytowanych badaczy okaza³o siê,
¿e zawsze, nawet wówczas, kiedy formu³owane za³o¿enia
by³y niedorzeczne (np. jeli jeste ¿onaty, musisz mieæ na
czole tatua¿), osoby badane udziela³y poprawnych odpowiedzi, gdy problem mia³ postaæ umowy spo³ecznej. Liczba poprawnych odpowiedzi drastycznie spada³a, gdy zadanie formu³owano w postaci abstrakcyjnej. Ich autorzy
uwa¿aj¹, ¿e w umys³ach ludzkich wykszta³ci³ siê w toku
ewolucji mechanizm psychiczny, którego zadaniem jest
wykrywanie oszustów. Wnioski te zosta³y potwierdzone
równie¿ w innych obszarach kulturowych, np. w plemieniu Sziwarów z Ekwadoru.
Przedstawione badania nie tylko potwierdzaj¹ porednio hipotezê inteligencji makiawelicznej, pokazuj¹c, ¿e
bli¿sze s¹ nam problemy spo³eczne ni¿ abstrakcyjne. Stanowi¹ one równie¿ pociechê w obliczu wniosków p³yn¹cych z tysiêcy badañ nad podejmowaniem decyzji, spostrzeganiem, wydawaniem ocen. W badaniach tych ludzie
stawiani s¹ przed dylematami formu³owanymi najczêciej
w sposób abstrakcyjny, a ich decyzje i rozwi¹zania prowa32 L. Cosmides, J. Tooby, Cognitive Adaptations for Social
Exchange, (w:) J. Barkow, L. Cosmides, J. Tooby (red.), The
Adapted Mind. Oxford University Press, New York 1992.
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dz¹ do najogólniej sformu³owanych wniosków  ludzie s¹
nielogiczni, nieracjonalni, nie rozumiej¹ prawdopodobieñstwa zdarzeñ. Upraszczaj¹c wnioski psychologów badaj¹cych poznawcze funkcjonowanie cz³owieka, nale¿a³oby
stwierdziæ  ludzie s¹ g³upi. Psychologowie ci wydaj¹ siê
wrêcz dumni z demaskowania przejawów owej g³upoty,
podczas gdy, byæ mo¿e, najwiêksz¹ g³upot¹ jest przeoczenie mechanizmów, które dostrzegli Cosmides i Tooby.
Korzystaj¹c z logiki, rosyjski psycholog Aleksander R.
£uria w podobny sposób próbowa³ udowodniæ, ¿e uzbeckie
plemiona pasterskie wci¹¿ tkwi¹ w dzieciêcej, przedlogicznej fazie rozwoju mylenia. Osoby przez niego badane mia³y do rozwi¹zania nastêpuj¹ce sylogizmy: W Niemczech
nie ma wielb³¹dów. Miasto B le¿y w Niemczech. Czy w tym
miecie s¹ wielb³¹dy?. Spójrzmy, jak radzili sobie badani:
 Nie wiem, nigdy nie widzia³em niemieckich wiosek.
Po kolejnym powtórzeniu sylogizmu respondent stwierdzi³, ¿e
w miecie B prawdopodobnie s¹ wielb³¹dy:
 Jeli to jest du¿e miasto, to powinny tam byæ wielb³¹dy.
 Ale co wynika z tego, co powiedzia³em?
 Pewnie s¹. Jeli s¹ du¿e miasta, to musz¹ byæ i wielb³¹dy.
 Ale jeli w ca³ych Niemczech nie ma ¿adnego wielb³¹da?
 Jeli to du¿e miasto, to musz¹ tam byæ jacy Kazachowie
lub Kirgizi33.

By³oby du¿ym uproszczeniem pos¹dziæ respondenta
o brak umiejêtnoci logicznego mylenia. Z ca³¹ pewnoci¹
natomiast mo¿na stwierdziæ, ¿e badany, podejrzewaj¹c
oszustwo, nie przyj¹³ stwierdzeñ przedstawianych przez
ankietera. Nie da³ siê doprowadziæ do wypowiedzenia doæ
w¹tpliwego twierdzenia na temat braku obecnoci wielb³¹dów w du¿ym niemieckim miecie.
Jeszcze bardziej wymowny przebieg mia³a rozmowa na
temat bia³ych niedwiedzi. Tutaj stwierdzenie zak³ada³o,
¿e na Dalekiej Pó³nocy wszystkie niedwiedzie s¹ bia³e.
Pytania dotyczy³y koloru niedwiedzi na Nowej Ziemi,
która le¿y na pó³nocy.
33

F. Fernandez-Armesto, Historia prawdy. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznañ 1999.
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 Jaki kolor maj¹ te niedwiedzie?
 S¹ ró¿ne rodzaje niedwiedzi... Widzia³em czarnego niedwiedzia, nigdy nie widzia³em innych. Ka¿da kraina ma
swoje zwierzêta; jeli jest bia³a, to i one s¹ bia³e. Jeli jest ¿ó³ta, to i one s¹ ¿ó³te.
 Ale jaki rodzaj niedwiedzi mieszka na Nowej Ziemi?
 U nas mówi siê tylko o tym, co widzimy; nie mówimy o tym,
czego nie widzielimy.
 Ale co wynika z moich s³ów?
 To jest tak. Nasz car nie jest taki jak wasz, a wasz car nie
jest taki jak nasz. Na wasze pytania mo¿e odpowiedzieæ kto,
kto tam by³, a jeli kto tam nie by³, to nie mo¿e niczego powiedzieæ na podstawie waszych s³ów.
 Ale na podstawie moich s³ów...
 Gdyby kto mia³ szeædziesi¹t albo osiemdziesi¹t lat i widzia³ kiedy bia³ego niedwiedzia, to mo¿na by mu uwierzyæ,
ale ja nigdy nie widzia³em bia³ego niedwiedzia, wiêc nie mogê o tym powiedzieæ. To moje ostatnie s³owo. Ci co widzieli
mog¹ mówiæ, ci co nie widzieli, nie mog¹34.

Czy te przyk³ady mog¹ wiadczyæ o braku inteligencji?
Zdaniem badaczy prowadz¹cych owe rozmowy  tak.
W rzeczywistoci jednak badany nie tylko wykaza³ siê
umiejêtnoci¹ rozumienia hipotez, ale i ich formu³owania
(Ka¿da kraina ma swoje zwierzêta; jeli jest bia³a, to i one
s¹ bia³e. Jeli jest ¿ó³ta, to i one s¹ ¿ó³te). Nie da³ siê, tak
jak poprzednio, oszukaæ komu ma³o wiarygodnemu
(Gdyby kto mia³ szeædziesi¹t albo osiemdziesi¹t lat...).
Ba! Udzieli³ w ten sposób ankieterowi swoistej reprymendy. Czy takie zachowanie mo¿na nazwaæ ma³o inteligentnym? Z ograniczonego punktu widzenia inteligencji logicznej, oderwanej od kontekstu spo³ecznego, tak. Niestety,
ostatnio antropologowie coraz czêciej dokumentuj¹ wyrafinowane strategie odmowy wspó³pracy stosowane przez
badanych. W takim wietle to badacze s¹ ofiarami braku
inteligencji  inteligencji spo³ecznej lub makiawelicznej.
Wród naukowych prób wykazania g³upoty cz³owieka
rozumnego prym wiod¹ badania Amosa Tverskyego dotycz¹ce umiejêtnoci oceny prawdopodobieñstwa lub genero34

Tam¿e.
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wania zdarzeñ losowych przez ludzi. W setkach eksperymentów wykaza³ on kompletn¹ u³omnoæ ludzi w tym zakresie. Czy tak jest w istocie? Tak, ale tylko wówczas, gdy
mamy do czynienia z abstrakcyjnymi zadaniami. Cz³owiek
posadzony twarz¹ w twarz przed przeciwnikiem, z którym
gra w grê wymagaj¹c¹ stosowania rozk³adu losowego, wykazuje siê jego perfekcyjn¹ znajomoci¹35. I znowu kontekst spo³eczny sytuacji decyduje o inteligencji. Czy¿ te
wszystkie opisane sytuacje nie wykazuj¹ nad wyraz dobitnie, ¿e stoj¹c w obliczu nieograniczonych mo¿liwoci ludzkiej inteligencji, mamy do czynienia z czym, co uzyska³o
swoj¹ obecn¹ postaæ w warunkach spo³ecznych?
Inteligencja logiczna, nazywana czasami akademick¹,
taka, jak¹ mierz¹ popularne kwestionariusze IQ, by³a
przedmiotem zainteresowania ju¿ na pocz¹tku XX wieku.
Prawdziw¹ karierê jednak zrobi³a od momentu wprowadzenia przez Williama Sterna pojêcia i l o r a z u i n t e l i g e n c j i , a nastêpnie opracowania metod do jego pomiaru. A jednak przez wiek trwaj¹ce prace nad inteligencj¹
nie przynios³y dotychczas odpowiedzi na podstawowe pytanie  jak poziom inteligencji wp³ywa na funkcjonowanie
cz³owieka, szczególnie na funkcjonowanie spo³eczne? Czy
ludziom inteligentnym ¿yje siê ³atwiej? Czy lepiej powodzi
im siê w ¿yciu? Czy ³atwiej im zrobiæ karierê zawodow¹?
Niestety, próby odpowiedzi na te pytania koñcz¹ siê
stwierdzeniem, ¿e inteligencja logiczna niespecjalnie ma
jakikolwiek zwi¹zek z funkcjonowaniem cz³owieka. Nawet w¹skie pytania o wykorzystanie umiejêtnoci poznawczych koñcz¹ siê niepowodzeniem. Badania nad
umiejêtnociami matematycznymi ma³ych sprzedawców
ulicznych w Brazylii wykaza³y np., ¿e dzieci liczy³y znacznie poprawniej i przy u¿yciu innych regu³ wtedy, gdy
sprzedawa³y towar na ulicy, ni¿ gdy formalnie identyczne
35
A. Rapoport, D. V. Budescu, Generation of random series in
two-person strictly competitive games. Journal of Experimental
Psychology: General, 121, s. 352363, 1992.
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operacje mia³y przeprowadziæ w laboratorium psychologicznym36.
Najlepszych dowodów braku przydatnoci inteligencji
logicznej jako narzêdzia rozumienia zachowania cz³owieka dostarczy³o powstanie innych, alternatywnych koncepcji inteligencji. Na pierwszym miejscu nale¿a³oby
umieciæ koncepcjê inteligencji spo³ecznej, a karierê, jak¹ robi inteligencja emocjonalna, nale¿y uznaæ wprost za
manifestacjê nieprzydatnoci inteligencji logicznej jako
konstruktu wyjaniaj¹cego ludzkie zachowania. W tym
kontekcie inteligencja makiaweliczna jest niczym innym, jak fundamentem rozumienia inteligencji spo³ecznej, a w konsekwencji równie¿ inteligencji emocjonalnej.
Dostarcza biologicznych podstaw rozumienia, zapewnia
ewolucyjn¹ ci¹g³oæ, ale równie¿, o czym przekonamy siê
w dalszej czêci tej ksi¹¿ki, zmusza do przeformu³owania
nieco pogl¹dów na naturê cz³owieka.
36 T. N. Carraher, D. W. Carraher, A. D. Schliemann, Mathematics in the streets and in the schools. British Journal of
Developmental Psychology, 3, s. 2129, 1985.
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Z badañ w³asnych
Oto wyniki uzyskane na grupie 127 osób dotycz¹ce zadañ
przedstawionych na pocz¹tku podrozdzia³u. W zadaniu pierwszym osoby badane wybiera³y nastêpuj¹ce rozwi¹zania.

W zadaniu drugim wybierano nastêpuj¹ce odpowiedzi:

