
Semina � Nr 9Sientiarum 2010Mateusz HoholMoralno±¢ w ±wietle nauk ewoluyjnyh�(. . . ) the time has ome for ethis to be removedtemporarily from the hands of the philosophersand biologiized�1 .Edward Osborne WilsonWprowadzenieW kulturze europejskiej do±¢ mono ugruntowane jest przeko-nanie, zgodnie z którym problematyka etyki i moralno±i zarezer-wowana jest dla �lozofów, a nauki szzegóªowe nie maj¡, lub wr�znie powinny mie¢, ni do powiedzenia w tej kwestii. Od dªu»sze-go zasu obserwowa¢ daje si� jednak zjawisko podejmowania przeznauki szzegóªowe tematów uwa»anyh za strite �lozo�zne. Po-dej±ie takie pozwala spojrze¢ na wiele klasyznyh problemówz nowej perspektywy i prowadzi z�sto do iekawyh rezultatów.Traktuj¡ powa»nie postulat naturalizmu metodologiznego, którynakazuje wyja±nia¢ ±wiat samym ±witem, zyli bez odwoªywaniasi� do zynników supranaturalnyh, nale»y podj¡¢ w kontek±ienauk tak»e re�eksj� nad moralno±i¡. Podstawowym elem niniej-szego artykuªu jest wskazanie perspektyw i ogranize« zwi¡zanyhz ewoluyjnym spojrzeniem na moralno±¢. W pray przedstawionazostanie struktura teorii ewoluji, wyªaniaj¡e si� z niej konepjedotyz¡e altruizmu oraz dysypliny bazuj¡e na teorii ewoluji,jak np. psyhologia ewoluyjna. Zapostulowana zostanie równie»1Cyt. za: W. FitzPatrik, Morality and Evolutionary Biology, [w:℄ E.N. Zal-ta (red.), The Stanford Enylopedia of Philosophy, dost�p online: 6.02.2010,<http://plato.stanford.edu/entries/morality-biology/>.
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133koniezno±¢ uwzgl�dnienia neurosiene w znaturalizowanej re�ek-sji nad moralno±i¡2.Podstawowe mehanizmy ewoluyjneTeoria ewoluji (dalej TE) jest niew¡tpliwie jedn¡ z najwi�k-szyh zdobyzy intelektualnyh w historii nauki. O jej wadze ±wiad-z¡ opinie samyh ewolujonistów, np. wpªywowego �lozofa umysªui biologii Daniela Dennetta, który pisze:Je±li miaªbym przyzna¢ nagrod� za najlepsz¡ ide� wszehzasów,daªbym j¡ Darwinowi przed Newtonem, Einsteinem i wszystkimiinnymi. Konepja ewoluji przez dobór naturalny za jednymzamahem jednozy sfer� »yia, sensu i elu ze sfer¡ przestrzenii zasu, przyzyny i skutku, mehanizmów i praw �zyki3.W podobnym tonie wypowiada si� biolog ewoluyjny i gene-tyk, Franiso Ayala, który uwa»a, »e teoria doboru naturalnegodopeªniªa rewoluj� kopernika«sk¡, wª¡zaj¡ ±wiat przyrody o»y-wionej do powa»nej re�eksji naukowej4. O silnym oddziaªywaniuteorii ewoluji na kultur� ±wiadz¡ natomiast lizne kontrowersjenatury ±wiatopogl¡dowej. Wielu przeiwników darwinizmu w eluzdyskredytowania go twierdzi, »e jest to �tylko teoria�. Nale»y za-uwa»y¢, »e zgodnie z powszehnie uznawan¡ metodologi¡ nauk, e-lem dziaªalno±i naukowej jest wªa±nie tworzenie teorii, a uzyskanieprzez dan¡ hipotez� miana teorii naukowej jest najwi�ksz¡ z mo»-liwyh nobilitaji. Darwinizm jest wi� zym± wi�ej ni» hipotez¡2W niniejszej pray nie hodzi o konkretny system moralny, etyzny, aleo okre±lone skªonno±i do kooperatywnyh zahowa«. Prezentowana tu per-spektywa ma harakter wyª¡znie deskryptywny. Czytelnik nie znajdzie tunatomiast »adnyh tre±i o harakterze normatywnym.3D. Dennett,Darwin's Dangerous Idea. Evolution and the Meanings of Life,Simon & Shuster Paperbaks, New York 1995, s. 21.4Zob. F. Ayala, Dar Karola Darwina dla nauki i religii, przeª. P. Dawido-wiz, WUW, Warszawa 2009, s. 7.



134 | Mateusz Hohol� jest �a» teori¡�5. Sama ewoluja za±, badana przez odpowiednienauki, jest faktem, polegaj¡ym na stopniowyh zmianah. Faktten zaobserwowa¢ mo»na na kilku poziomah: kosmiznym, biolo-giznym, a tak»e spoªeznym i kulturowym. Celem TE jest wytªu-mazenie faktu zmienno±i organizmów na poziomie biologiznympoprzez wskazanie odpowiednih mehanizmów oraz rekonstrukjahistorii ewoluyjnej, która zmierza do wykazania wspólnego rodo-wodu ewoluyjnego. Podstawowymi mehanizmami ewoluyjnymis¡ opisane po raz pierwszy przez Karola Darwina dobór naturalnyi dobór pªiowy (seksualny). Trafn¡ de�nij� doboru naturalnegopodaje Franiso Ayala:(. . . ) dobór naturalny to zró»niowana reprodukja alternatyw-nyh odmian, polegaj¡a na tym, »e niektóre ehy tyh odmians¡ korzystne, zwi�kszaj¡ prawdopodobie«stwo, »e posiadaj¡eje organizmy prze»yj¡ dªu»ej albo wyka»¡ si� wi�ksz¡ pªodno±i¡ni» organizmy maj¡e odmienne ehy6.Warunkami dziaªania doboru naturalnego s¡: osobniza zmien-no±¢ w zakresie eh istotnyh z punktu widzenia prze»yia orazdziedzizenie tyh»e eh. To ostatnie nie jest jednak proesembezbª�dnym. W niektóryh przypadkah, podzas replikaji DNApojawiaj¡ si� mutaje, dzi�ki którym nowe osobniki ró»ni¡ si� odpoprzedniego pokolenia. Nale»y zwrói¢ uwag� na fakt, »e muta-je s¡ przypadkowe, ponadto wi�kszo±¢ z nih nie sprzyja prze»y-iu, a wi� jest szkodliwa. Dobór naturalny jest natomiast me-hanizmem selekyjnym, dziaªaj¡ym kierunkowo. Kumuluje on tez mutaji, które s¡ korzystne z punktu widzenia dostosowania dobie»¡ego ±rodowiska. Korzystne ehy s¡ zahowywane i przeka-zywane z pokolenia na pokolenie. Z uwagi na szkodliwo±¢ przewa-5Zob. np. M. Heller, Sens »yia i Sens Wszeh±wiata, Biblos, Tarnów 2008,s. 138. W dalszej z�±i opraowania nie dokonuj� metodologiznyh rozró»nie«(z powodu braku miejsa na uzasadnienia) na teorie i hipotezy np. w stosunkudo ewoluyjnyh mehanizmów ±rodkowego poziomu zy nauk ewoluyjnyh,takih jak psyhologia ewoluyjna.6F. Ayala, op. it., s. 47.
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135»aj¡ej ilo±i mutaji, bez doboru naturalnego organizmy ulegªybydezintegraji. Dobór promuj¡ adaptaje, wypiera jednoze±nie e-hy niekorzystne. Jest on proesem twórzym, gdy» pozwala nazaistnienie nowyh kombinaji.Drugim z mehanizmów ewoluyjnyh jest dobór pªiowy (sek-sualny). W odró»nieniu od doboru naturalnego, w którym ehyselekjonowane s¡ ze wzgl�du na adaptaj� do ±rodowiska, w dobo-rze pªiowym selektorem jest pªe¢ przeiwna. Z uwagi na wi�ksz¡inwestyj� rodziielsk¡, pªi¡ selekjonuj¡¡ najz�±iej jest pªe¢»e«ska. Mehanizm ten sprzyja wi� kumulaji eh atrakyjnyhdla pªi przeiwnej. Powtarzanymi z�sto w literaturze (gªówniepopularnonaukowej) przykªadami dziaªania doboru pªiowego jestjaskrawe upierzenie zy kolorowy ogon pawia. Cehy te nie sprzy-jaj¡ przetrwaniu lub wr�z nara»aj¡ osobniki na wi�ksze niebez-pieze«stwa ze strony naturalnyh wrogów, jednak s¡ one wska¹-nikami atrakyjno±i dla pªi przeiwnej, a wi� deyduj¡ o suk-esie reprodukyjnym danego osobnika. Dobór naturalny i dobórpªiowy s¡ powszehnie akeptowanymi przez ewolujonistów me-hanizmami selekyjnymi. Warto zwrói¢ tak»e uwag� na fakt, »eniektórzy z psyhologów ewoluyjnyh próbuj¡ tªumazy¢ genez�umysªu oraz jego struktur� wªa±nie przy pomoy konepji doborupªiowego7. Do struktury TE nale»y równie» teoria dostosowaniaª¡znego (inlusive �tness). Zaakeptowana zostaªa ona powszeh-nie przez ewolujonistów po przeªomowyh badaniah WilliamaHamiltona, który wykazaª, »e o ewoluyjnym sukesie deyduje nietylko pozostawienie przez osobnika wªasnego potomstwa lez tak»epotomstwo krewnyh8. Zgodnie z t¡ teori¡, ewoluyjnie opªaalnes¡ altruistyzne zahowania wobe wªasnyh krewnyh (altruizm7Zob. np. D. Buss, Ewoluja po»¡dania. Strategie doboru seksualnego ludzi,przeª. B. Wojiszke, Gda«skie Wydawnitwo Psyhologizne, Gda«sk 1996;G. Miller, Umysª w zalotah. Jak wybory seksualne ksztaªtowaªy natur� zªo-wieka, przeª. M. Kraszewska, Rebis, Pozna« 2004.8Zob. S. Okasha, Biologial altruism, [w:℄ E.N. Zalta (red.),The Stanford Enylopedia of Philosophy, dost�p online: 6.02.2010,<http://plato.stanford.edu/entries/morality-biology/>.



136 | Mateusz Hoholkrewniazy), o ile zgodne s¡ one z tzw. zasad¡ Hamiltona: c < rb,gdzie c � koszt reprodukyjny altruisty, r � odpowiedni wspóª-zynnik pokrewie«stwa z przedziaªu (0, 1) (np. dla relaji rodzi-dzieko wynosi on 0.5), b � zysk krewnego. Teoria altruizmu krew-niazego gªosi, »e dbaj¡ o krewnyh, dbamy jednoze±nie o wªasnysukes reprodukyjny. Teoria ta, jak si� wydaje, tªumazy spor¡ze±¢ zahowa« altruistyznyh. Nie tªumazy jednak tego typuzahowa« w stosunku do osób niespokrewnionyh.Mehanizmy ewoluyjne a moralno±¢W ewolujonizmie wa»ne miejse odgrywaj¡ tzw. teorie ±rodko-wego poziomu9. Stanowi¡ one aplikaj� TE opartej na dobrze na-turalnym i pªiowym do konkretnyh problemów. Do teorii ±rodko-wego poziomu zalizane s¡: konepja altruizmu odwzajemnionego(reiproal altruism), teoria inwestyji rodziielskiej (parental inve-stment) oraz teoria kon�iktu rodzie-potomstwo (parent-o�springon�it). Do rozwoju tyh konepji przyzyniª si� ameryka«skiewolujonista Robert Trivers. Pierwsza z nih � altruizm odwza-jemniony � obejmuje zahowania, w któryh osobnik ponosi pew-ne koszty ozekuj¡ przy tym zwrotu10. Teoria ta odnosi si� doosobników niespokrewnionyh, jednak by altruizm mógª zahodzi¢koniezne jest speªnienie pewnyh warunków. Przede wszystkiminterakja zahodzi¢ musi w ±rodowisku, które zapewnia stosunko-wo wysokie prawdopodobie«stwo ponownego kontaktu, w wynikuktórego nast¡pi odwzajemnienie. Drugim warunkiem jest posia-danie przez osobnika psyhologiznej perspektywy dªugiego »yia(tzw. dªugi ie« przyszªo±i), dzi�ki której odwzajemnienie mo-»e by¢ odªo»one w zasie. Warunek ten zwi¡zany jest z rozwo-jem ukªadu nerwowego i zdolno±i poznawzyh. Matematyznymi9Zob. W. Zaªuski, Ewoluyjna �lozo�a prawa, Wolters Kluwer, Warszawa2009, ss. 43�49.10Zob. R. Trivers, Reiproal altruism, [w:℄ idem,Natural Seletion and SoialTheory. Seleted Papers of Robert Trivers, S. Stih (red.), Oxford Univ. Press,New York 2008, ss. 3�55.
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137modelami altruizmu odwzajemnionego s¡ sformuªowane w ramahteorii gier: Dylemat Wi�¹nia (ka»dy z dwóh grazy mo»e zyska¢oszukuj¡ partnera, jednak je±li obydwaj oszukuj¡, to obydwaj tra-¡) i strategia Wet-za-wet (w pierwszej grze wspóªprauj, pó¹niejkopiuj posuni�ia przeiwnika)11. Turniej ró»nyh strategii teorio-growyh zorganizowany przez Roberta Axelroda (pó¹niej �wersjaewoluyjna� zorganizowana wspólnie z Hamiltonem) wykazaª, »ew przypadku, gdy osobniki whodz¡ w z�ste interakje, strategiaWet-za-wet jest najkorzystniejsza. Strategia ta jest bowiem koope-ratywna, ale równie» �»yiowa�. Wysoe prawdopodobne jest, »eWet-za-Wet jest modelem strategii realizowanej przez dobór natu-ralny, a o za tym idzie, prawdopodobne wydaje si� stwierdzenie,»e altruizm jest ewoluyjnie korzystny12. Kolejn¡ z konepji roz-wini�tyh przez Triversa jest teoria inwestyji rodziielskiej13. Gªo-si ona, »e reprezentani pªi, której inwestyja w potomstwo jestwi�ksza, s¡ bardziej wybredni w wyborze partnera (nastawienie:�jako±¢ a nie ilo±¢�). W przypadku wi�kszo±i organizmów, w tymtak»e ludzi, wi�ksz¡ inwestyj� rodziielsk¡ ponosz¡ samie, o za-obserwowa¢ mo»na ju» na poziomie biologiznym: komórka jajowajest wi�ksza ni» plemnik, a wi� wymaga wi�ej energii. Same na-tomiast ponosz¡ przewa»nie mniejsz¡ inwestyj� (ho¢ u ludzi jestona znazniejsza ni» u reszty ssaków), a o z tym idzie, s¡ mniejwybredni w wyborze partnerki (nastawienie: �ilo±¢ a nie jako±¢�).Teoria ta tªumazy, dlazego w doborze pªiowym selekjoneremjest pªe¢ »e«ska. Mówi ona równie», »e wi�ksza rywalizaja za-hodzi pomi�dzy przedstawiielami tej samej pªi. Nale»y równie»wspomnie¢ o teorii kon�iktu mi�dzy rodziami a potomstwem14.11Zob. np. D. Buss, Evolutionary psyhology, Pearson, Boston 2008,ss. 265�268; S. Kuhn, Prisoner's Dilemma, [w:℄ E.N. Zalta (red.),The Stanford Enylopedia of Philosophy, dost�p online: 6.02.2010,<http://plato.stanford.edu/entries/prisoner-dilemma/>.12Zob. W. Zaªuski, op. it., s. 46.13Zob. R. Trivers, Parental investment and reprodutive suess, [w:℄ op. it,ss. 56�110.14Zob. R. Trivers, Parrent-o�spring on�it, [w:℄ op. it., ss. 123�153.



138 | Mateusz HoholJak zostaªo powiedziane wy»ej, wspóªzynnik pokrewie«stwa mi�-dzy rodziami i dzie¢mi wynosi 0.5, o w praktye oznaza, »edzieko dziedzizy 50% genów po ka»dym z rodziów. Z uwagi naró»nie w uposa»eniu genetyznym, pomi�dzy rodziami a potom-stwem mo»e dohodzi¢ do kon�iktów. Z punktu widzenia rodziów,ka»dy potomek ma identyzny stopie« pokrewie«stwa, a wi� do-kªadnie tak¡ sam¡ warto±¢, o prowadzi z kolei do równej alokajizasobów pomi�dzy dziei. Z perspektywy potomka, braia i siostrymaj¡ mniejsz¡ warto±¢ ni» on sam. W zwi¡zku z tym d¡»y on domanipulowania rodziami, tak by przeznazali dla niego wi�ksz¡ilo±¢ zasobów ni» dla reszty potomstwa. Warto równie» wspomnie¢o naukah ewoluyjnyh, zajmuj¡yh si� zahowaniem zªowie-ka (m.in. sojobiologia, psyhologia). Dysypliny te wykorzystuj¡ogóln¡ TE oraz teorie poziomu ±rodkowego, jednak wzbogaone s¡o szereg �lozo�znyh zaªo»e«15. Aplikaja psyhologii ewoluyjnej(dalej EP) do naturalistyznego wyja±nienia moralno±i zostanieomówiona w dalszej z�±i opraowania.Dwie konepje moralno±iW tym miejsu warto przej±¢ do dwóh konepji dotyz¡yhmoralno±i i ih stosunku do (szerokorozumianej) TE. Wyzer-puj¡ej harakterystyki obydwu teorii dokonuje w swojej ksi¡»-e Primates and Philosophers wybitny prymatolog Frans de Wa-al16. Pierwsz¡ z nih jest konepja moralno±i jako fasady (Ve-neer Theory). Zakªada ona, »e moralno±¢ jest swego rodzaju �za-sªon¡�, która otaza egoistyzn¡ natur� ludzk¡. Konepja ta jestdualistyzna na dwóh poziomah: zakªada mony dualizm na li-nii natura-kultura, przy zym przez natur� rozumiemy tu ewolu-yjne dziedzitwo zªowieka. Drugi poziom dualizmu objawia si�15Zob. W. Zaªuski, op. it., s. 50.16Zob. F. de Waal,Morally evolved: Primates Soial Instints, Human Mora-lity and the Rise and Fall of �Veneer Theory�, [w:℄ F. de Waal i in., Primatesand Philosophers. How Morality Evolved, Prineton Univ. Press, Prineton-Oxford 2006, ss. 1�58.
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139na linii zªowiek-zwierz�. Moralno±¢ wedle tej»e teorii jest kultu-rowym wytworem harakterystyznym tylko dla zªowieka. Moral-no±¢ w przedstawianym uj�iu polega na wolitywnym powstrzy-mywaniu si� od egoistyznyh pop�dów. Ku takiej pesymistyznejkonepji skªaniali si� m.in. �lozof Thomas Hobbes, który spopula-ryzowaª hasªo �zªowiek zªowiekowi wilkiem� oraz Zygmunt Freud.Je±li hodzi o ewolujonistów, Frans de Waal wywodzi konepj�moralno±i jako fasady od Thomasa Huxleya, natomiast jako jejzwolenników wymienia: Riharda Dawkinsa, George'a Williamsazy Roberta Wrighta17. Pierwszy z nih � Dawkins, który znanyjest jako twóra teorii fenotypu rozszerzonego, pozytny populary-zator darwinizmu, a tak»e zdeklarowany ateista i zaiekªy krytykwszelakih form religijno±i, w ksi¡»e Samolubny gen pisze:Nie jestem rzeznikiem moralno±i opartej na zasadah ewoluji(. . . ). Próbujmy n a u  z a ¢ hojno±i i altruizmu, albowiemz urodzenia jeste±my egoistami. Starajmy si� doie, do zegozdolne s¡ nasze samolubne geny, a wówzas, by¢ mo»e, uda si�nam pokrzy»owa¢ im plany � o zym »aden inny gatunek niemógªby nawet marzy¢ (. . . ). Je±li rozwa»y¢ sposób dziaªania do-boru naturalnego, wydaje si� ozywiste, »e wszystko, o powsta-ªo drog¡ takiego doboru, powinno by¢ samolubne. Obserwuj¡zahowanie pawianów, ludzi i wszelkih innyh »ywyh istot, po-winni±my wi� ozekiwa¢, »e oka»¡ si� egoistami18.Nie nale»y jednak ª¡zy¢ w sposób jednoznazny konepji mo-ralno±i z okre±lonym ±wiatopogl¡dem. Warto bowiem zauwa»y¢,»e w±ród zwolenników konepji moralno±i jako fasady, skrywaj¡-ej naturalny egoizm wymieniany jest równie», wspominany wze-±niej, biolog ewoluyjny Franiso Ayala, który w przeiwie«stwiedo Dawkinsa reprezentuje pogl¡dy teistyzne. Warto w tym kon-tek±ie wspomnie¢, »e Ayala posiada równie» wyksztaªenie teolo-gizne i próz podstawowej dziedziny badawzej, zajmuje si� tak»e17Zob. ibidem, s. 22.18R. Dawkins, Samolubny gen, przeª. M. Skonezny, Prószy«ski i S-ka, War-szawa 2009, ss. 29�30.



140 | Mateusz Hoholproblematyk¡ oddziaªywa« na linii nauka-religia. W kwestii �lozo-�i moralnej uwa»a on, »e zdolno±¢ ludzi do intelektualnej re�eksjii moralnyh zahowa« powstaªa niezale»nie od doboru naturalne-go19. W ksi¡»e Dar Karola Darwina dla nauki i religii przyjmujeon separayjny model w kwestii zwi¡zku obydwu wymienionyhw tytule dziedzin. Jego zdaniem: �Religia dotyzy znazenia i e-lu ±wiata oraz »yia ludzkiego, wªa±iwego stosunku ludzi do ihStwóry i do siebie nawzajem, warto±i moralnyh inspiruj¡yhi rz¡dz¡yh ludzkim »yiem�20. Wkrazanie nauki na teren zare-zerwowany dla religii prowadzi, zdaniem Ayali, do spi�¢ i kon�ik-tów, dlatego te» przestrzega¢ nale»y podziaªu.Druga z konepji � moralno±¢ jako rozwini�ie instynktówspoªeznyh (View of Morality as an Outgrowth of the Soial In-stints) zakªada, »e moralno±¢ zwi¡zana jest z ewoluj¡ naszej na-tury. Nasze zdolno±i spoªezne, a w tym moralno±¢, rozwin�ªy si�dzi�ki mehanizmom ewoluyjnym. Konepja ta, w przeiwie«-stwie do moralno±i jako fasady, jest monistyzna: zakªada i¡gªo±¢pomi�dzy natur¡ i kultur¡. Sama moralno±¢ nie jest atrybutemprzysªuguj¡ym jedynie zªowiekowi � pewne prymitywne formymoralno±i odnale¹¢ mo»na tak»e u innyh organizmów (np. innyhnazelnyh). Moralno±¢ zªowieka stoi jednak na znaznie wy»szympoziomie, gdy» ze wzgl�du na wysokorozwini�te zdolno±i poznaw-ze posiada on zdolno±¢ do abstrakyjnego my±lenia, j�zykowegowyra»enia reguª moralnyh i uzynienia ih przedmiotem �lozo-�znyh doieka«. Moralno±¢ zwi¡zana jest ±i±le z emojami, owymaga odpowiednio rozwini�tego ukªadu nerwowego. Zauwa»y¢nale»y, »e konepja ta jest zdeydowanie bardziej optymistyznaod moralno±i jako fasady i stawia nasz¡ natur� w znaznie lep-szym ±wietle. W najwi�kszym skróie (nieo kolokwialnie ujmuj¡)pogl¡d ten mówi, »e z natury jeste±my dobrzy. Zwolennikiem kon-epji moralno±i jako rozwini�ia naturalnyh zdolno±i spoªez-19Zob. np. W. FitzPatrik, op. it.20F. Ayala, op. it., s. IX.
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141nyh byª np. brytyjski �lozof David Hume. Ewolujonista Frans deWaal jako twór� tej konepji wymienia samego Karola Darwi-na, natomiast jako zwolenników wyró»nia: Edvarda Westermar-ka, Edwarda Osobrne Wilsona i samego siebie. Niezwykle wa»najest kwestia argumentów empiryznyh, jakie stoj¡ za wymienio-nymi powy»ej konepjami. W tabeli porównuj¡ej argumenty, deWaal przy moralno±i jako fasadzie pisze: �none�. Je±li hodzi na-tomiast o konepj� moralno±i jako rozwini�ia naturalnyh zdol-no±i spoªeznyh, wymienia on argumenty zwi¡zane z (i) psyho-logi¡, (ii) neurosiene (zwraa uwag�, »e moralne dylematy ak-tywuj¡ obszary mózgu zwi¡zane z emojami) oraz prymatologi¡(nazelne inne ni» ludzie te» wykazuj¡ prospoªezne zahowania)21 .Przedstawiane wy»ej ewoluyjne konepje altruizmu krewniazegoi odwzajemnionego s¡ równie» silnymi dowodami przemawiaj¡y-mi za konepj¡ moralno±i jako rozwini�ia naturalnyh zdolno±ispoªeznyh.Moralno±¢ a nauki o mózgu i umy±leW tym miejsu naturalistyzna próba wyja±nienia moralno-±i przy pomoy terminów ewoluyjnyh napotyka na koniezno±¢aplikaji rezultatów osi¡gni�tyh w dziedzinie neurosiene i ko-gnitywistyki, szzególnie za± przyj�ia okre±lonej konepji umy-sªu. Koniezno±¢ taka powodowana wydaje si� by¢ o najmniejdwiema rajami: po pierwsze, jak zostaªo wy»ej stwierdzone, mo-ralno±¢ w odró»nieniu od prymitywnyh form moralno±i (proto-moralno±¢), harakterystyznyh dla innyh organizmów, wyma-ga werbalizaji i ±wiadomej re�eksji. Koniezne jest wi� przyj�iejakiej± teorii (samo)±wiadomo±i. Drugim powodem jest akento-wanie roli emoji (poziom psyhologizny) i aktywno±i obszarówkory mózgowej odpowiedzialnyh za emoje (poziom neuronalny)21Zob. F. de Waal, op. it., s. 22.



142 | Mateusz Hoholw rozwi¡zywaniu dylematów moralnyh. Na fakt ten uwag� zwra-aj¡ neurolodzy, tay jak Jerzy Vetulani22 i Antonio Damasio23.Jak zostaªo wze±niej wspomniane, na grunie TE i dodatko-wyh zaªo»e« �lozo�znyh oparte s¡ dysypliny naukowe doty-z¡e zahowania zªowieka. Najwa»niejsz¡ i obenie najbardziejwpªywow¡ z nih jest psyhologia ewoluyjna (EP)24. Co wynikaz samej nazwy, kluzowym zaªo»eniem tej dysypliny jest ewoluyj-ny harakter umysªu. Psyhika jawi si� jako adaptaja wytworzonadzi�ki dziaªaniu doboru naturalnego i pªiowego w okresie plejsto-enu. Cho¢ EP nie jest kierunkiem jednorodnym, jako jej ehyharakterystyzne wymieni¢ mo»na za Johnem Toobym i Led¡ Co-smides nast�puj¡e postulaty: (i) mózg jest komputerem powsta-ªym w wyniku dziaªania doboru naturalnego; (ii) zahowania ludzigenerowane s¡ przez mózg w zwi¡zku z informajami doieraj¡y-mi ze ±rodowiska; (iii) mózg wyposa»ony jest w programy (modu-ªy oblizeniowe), które s¡ adaptajami powstaªymi w ±rodowiskahanestralnyh; (iv) programy te nie s¡ adaptajami wspóªzesnymi;(v) w mózgu dziaªa wiele wyspejalizowanyh programów; (vi) ba-danie struktury umysªu pozwala na zrozumienie zjawisk spoªez-nyh25. Niew¡tpliwie EP tworzy iekaw¡ perspektyw� wyja±nieniamoralno±i. W takim uj�iu �programy moralne� odpowiedzialnem.in. za zahowania altruistyzne zy demaskowanie oszustów s¡moduªami nale»¡ymi do ogólnej struktury umysªu. Akeptaja ta-kiej perspektywy badawzej wydaje si� atrakyjna o tyle, »e w do±¢pªynny sposób pozwala przej±¢ od TE do konkretnyh zagadnie«zwi¡zanyh ze struktur¡ umysªu. Problematyzne s¡ jednak �teh-nizne� szzegóªy EP, takie jak np. postulat modularnej budowy22Zob. Vetulani, Dekalog od pasa w gór�, zyli neurobiologia moralno±i,[w:℄ Mózg: fasynaje, problemy, tajemnie, Homini, Kraków 2010, ss. 53�66.23Zob. np. A. Damasio, W poszukiwaniu Spinozy. Rado±¢ smutek i zuj¡ymózg, przeª. J. Szzepa«ski, Rebis, Pozna« 2005.24Zob. np. D. Buss, Evolutionary psyhology. . . , op. it.25Zob. S.M. Downes, Evolutionary Psyhology, [w:℄ E.N. Zalta (red.),The Stanford Enylopedia of Philosophy, dost�p online: 6.02.2010,<http://plato.stanford.edu/entries/evolutionary-psyhology/>.
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143umysªu. W zwi¡zku z punktem (v) nie wiadomo zy moduªy dzia-ªaj¡ w peªni autonomiznie zy istnieje jaki± �moduª entralny�(interfae), który sala pra� poszzególnyh �podzespoªów�. Zapierwsz¡ ewentualno±i¡ opowiada si� Daniel Dennett:(. . . ) Nie istnieje »adna Centralna Kwatera Gªówna, nie istniejeKartezja«ski Teatr, gdzie �wszystko shodzi si� razem�, aby mózosta¢ przezytanym przez jakiego± Centralnego Daw� Znaze-nia. Zamiast takiego pojedynzego strumienia (nie wiadomo jakszerokiego) istnieje wielo±¢ kanaªów, w któryh spejalne obwodypróbuj¡, w paralelnyh kotªowniah, realizowa¢ swoje rozmaitezadania, tworz¡ stopniowo Wiele Szkiów26.Z drugiej strony za±, Jerry Fodor, który uznawany jest za jedne-go z twórów idei modularnego umysªu twierdzi, »e: �Je±li mówi¡krótko, w moim mózgu dokazuje stadko komputerów, lepiej »ebykto± nimi zarz¡dzaª; i na Boga lepiej »ebym to byª ja�27. Problema-tyzny jest równie» oblizeniowy harakter moduªów (niezale»niezy istnieje moduª salaj¡y zy te» nie). Oblizeniowa konepjaumysªu (nazywana zasem siln¡ sztuzn¡ inteligenj¡ [strong AI ℄)spotkaªa si� bowiem ze zdeydowan¡ krytyk¡, któr¡ przeprowadzilim.in. �lozof umysªu John Searle28 oraz �zyk i matematyk RogerPenrose29. Z drugiej strony, bior¡ na powa»nie oblizeniow¡ teo-ri� umysªu, modularno±¢ uzna¢ nale»y za naturaln¡ konsekwenj�.Oblizenia realizowane w wielu niezale»nyh podzespoªah s¡ bo-wiem zdeydowanie bardziej efektywne30. Nie wszysy kognitywi-±i (szzególnie zorientowani biologiznie) godz¡ si� jednak z teori¡26 Cyt. za: J. Bremer, Jak to jest by¢ ±wiadomym, IFiS PAN, Warszawa2005, ss. 151�152.27J. Fodor, In Crytial Condition, The MIT Press, Cambridge 1998, s. 207.28Zob. J.R. Searle, Umysªy, mózgi i programy, przeª. B. Chwede«-zuk, [w:℄ Filozo�a umysªu, Chwede«zuk (red.), Spaja, Warszawa 1995,ss. 301�324.29Zob. R. Penrose, Cienie umysªu, przeª. P. Amsterdamski, Zysk i S-ka,Pozna« 2000.30Zob. np. P.S. Churhland, T.J. Sejnowski, The Computational Brain, MITPress, Cambridge � London 1996.



144 | Mateusz Hoholmodularn¡. Problematyzny jest w szzególno±i sam postulat ist-nienia wyspejalizowanyh moduªów moralnyh, jak bowiem piszeneurolog Antonio Damasio:(. . . ) nie posiadamy jednego zy kilku �o±rodków moralno±i�(. . . ). Ukªady odpowiedzialne za zahowania etyzne prawdo-podobnie nie s¡ po±wi�one wyª¡znie etye, ale tak»e regula-ji biologiznej, pami�i, podejmowaniu deyzji i kreatywno±i.Zahowania etyzne s¡ wspaniaªym i wiele u»yteznym efektemuboznym pozostaªyh sfer dziaªalno±i, nie widz� jednak w mó-zgu entrum moralnego, ani nawet ukªadu moralnego per se31.PodsumowaniePróby naturalistyznego wyja±nienia moralno±i (w opariuo TE i neurosiene) s¡ interesuj¡e i zyni¡ zado±¢ jednemu z naj-wa»niejszyh postulatów wypraowanyh na grunie �lozo�i na-uki, jakim jest naturalizm metodologizny. Mehanizmy ewoluyj-ne, w szzególno±i za± zwi¡zane z teoriami poziomu ±rodkowego,tªumaz¡, jak si� wydaje adekwatnie wyst�powanie altruizmu w re-lajah mi�dzyosobnizyh. Program EP, budzi jednak wiele pyta«i w¡tpliwo±i32 . �wiadomo±¢, jak zostaªo powiedziane, jest warun-kiem sine qua non dla re�eksji nad reguªami moralnymi. W eluzbudowania naturalistyznej konepji moralno±i, koniezne wy-daj¡ si� bardziej zaawansowane studia z dziedziny neurosiene,gdy» obeny stan wiedzy nie dostarza powszehnie akeptowanejteorii umysªu. Wydaje si� ponadto, »e postulat �wyrwania etykiz r¡k �lozofów�, który gªosiª Edward Osborne Wilson jest nieroz-s¡dny, gdy» sama naturalistyzna teoria moralno±i jest i¡gle pro-pozyj¡ �lozo�zn¡. Podkre±li¢ nale»y jednak, »e zaprezentowane31A. Damasio, op. it., s. 150.32Na inne ni» wymienione zastrze»enia uwag� zwraa znany krytyk EP, Da-vid Buller: zob. np. D.J. Buller, Psyhologia ewoluyjna w stylu pop, ��wiatNauki� 2(210), 2009, ss. 62�69.
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145konepje pozwalaj¡ wyja±ni¢ pewn¡ pul� zahowa« altruistyz-nyh i stanowi¢ mog¡ fundament dla ewoluyjnej teorii moralno±i,opartej na idei moralno±i jako rozwini�ia ewoluyjnie uksztaªto-wanyh zdolno±i prospoªeznyh.Bibliogra�a1. F. Ayala, Dar Karola Darwina dla nauki i religii,przeª. P. Dawidowiz, WUW, Warszawa 2009.2. J. Bremer, Jak to jest by¢ ±wiadomym. Analityzne teorieumysªu a problem neuronalnyh podstaw ±wiadomo±i, IFiSPAN, Warszawa 2005.3. D.J. Buller, Psyhologia ewoluyjna w stylu pop, ��wiat Na-uki� 2(210), 2009, ss. 62�69.4. D. Buss, Evolutionary psyhology, Pearson, Boston 2008.5. D. Buss, Ewoluja po»¡dania. Strategie doboru seksualnegoludzi, przeª. B. Wojiszke, Gda«skie Wydawnitwo Psyho-logizne, Gda«sk 1996.6. P.S. Churhland, T.J. Sejnowski, The Computational Brain,MIT Press, Cambridge � London 1996.7. Damasio, W poszukiwaniu Spinozy. Rado±¢ smutek i zuj¡ymózg, przeª. J. Szzepa«ski, Rebis, Pozna« 2005.8. R. Dawkins, Samolubny gen, przeª. M. Skonezny, Prószy«skii S-ka, Warszawa 2003.9. D. Dennett, Darwin's Dangerous Idea. Evolution and theMeanings of Life, Simon & Shuster Paperbaks, NewYork 1995.
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