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Moralno±¢ w ±wietle nauk ewolu yjny h
 (. . . ) the time has

ome for ethi s to be removed

temporarily from the hands of the philosophers

1

and biologi ized .
Edward Osborne Wilson

Wprowadzenie
W kulturze europejskiej do±¢ mo no ugruntowane jest przekonanie, zgodnie z którym problematyka etyki i moralno± i zarezerwowana jest dla lozofów, a nauki sz zegóªowe nie maj¡, lub wr z
nie powinny mie¢, ni
go

do powiedzenia w tej kwestii. Od dªu»sze-

zasu obserwowa¢ daje si jednak zjawisko podejmowania przez

nauki sz zegóªowe tematów uwa»any h za stri te lozo zne. Podej± ie takie pozwala spojrze¢ na wiele klasy zny h problemów
z nowej perspektywy i prowadzi
Traktuj¡

zsto do

nakazuje wyja±nia¢ ±wiat samym ±witem,
si do

iekawy h rezultatów.

powa»nie postulat naturalizmu metodologi znego, który
zyli bez odwoªywania

zynników supranaturalny h, nale»y podj¡¢ w kontek± ie

nauk tak»e reeksj nad moralno± i¡. Podstawowym

elem niniej-

szego artykuªu jest wskazanie perspektyw i ograni ze« zwi¡zany h
z ewolu yjnym spojrzeniem na moralno±¢. W pra y przedstawiona
zostanie struktura teorii ewolu ji, wyªaniaj¡ e si z niej kon ep je
doty z¡ e altruizmu oraz dys ypliny bazuj¡ e na teorii ewolu ji,
jak np. psy hologia ewolu yjna. Zapostulowana zostanie równie»
1

Cyt. za: W. FitzPatri k, Morality and Evolutionary Biology, [w:℄ E.N. Zal-

ta (red.), The Stanford En y lopedia of Philosophy, dostp online: 6.02.2010,
<http://plato.stanford.edu/entries/morality-biology/>.

Moralno±¢ w ±wietle nauk ewolu yjny h



133

konie zno±¢ uwzgldnienia neuros ien e w znaturalizowanej reek-

2

sji nad moralno± i¡ .

Podstawowe me hanizmy ewolu yjne
Teoria ewolu ji (dalej TE) jest niew¡tpliwie jedn¡ z najwikszy h zdoby zy intelektualny h w historii nauki. O jej wadze ±wiadz¡ opinie samy h ewolu jonistów, np. wpªywowego lozofa umysªu
i biologii Daniela Dennetta, który pisze:

Je±li miaªbym przyzna¢ nagrod za najlepsz¡ ide wsze h zasów,
daªbym j¡ Darwinowi przed Newtonem, Einsteinem i wszystkimi
innymi. Kon ep ja ewolu ji przez dobór naturalny za jednym
zama hem jedno zy sfer »y ia, sensu i
i

elu ze sfer¡ przestrzeni

3

zasu, przy zyny i skutku, me hanizmów i praw zyki .

W podobnym tonie wypowiada si biolog ewolu yjny i genetyk, Fran is o Ayala, który uwa»a, »e teoria doboru naturalnego
dopeªniªa rewolu j kopernika«sk¡, wª¡ zaj¡

4

±wiat przyrody o»y-

wionej do powa»nej reeksji naukowej . O silnym oddziaªywaniu
teorii ewolu ji na kultur ±wiad z¡ natomiast li zne kontrowersje
natury ±wiatopogl¡dowej. Wielu prze iwników darwinizmu w

elu

zdyskredytowania go twierdzi, »e jest to  tylko teoria . Nale»y zauwa»y¢, »e zgodnie z powsze hnie uznawan¡ metodologi¡ nauk,

e-

lem dziaªalno± i naukowej jest wªa±nie tworzenie teorii, a uzyskanie
przez dan¡ hipotez miana teorii naukowej jest najwiksz¡ z mo»liwy h nobilita ji. Darwinizm jest wi

2

W niniejszej pra y nie

zym± wi ej ni» hipotez¡

hodzi o konkretny system moralny, ety zny, ale

o okre±lone skªonno± i do kooperatywny h za howa«. Prezentowana tu perspektywa ma

harakter wyª¡ znie deskryptywny. Czytelnik nie znajdzie tu

natomiast »adny h tre± i o

3

harakterze normatywnym.

D. Dennett, Darwin's Dangerous Idea. Evolution and the Meanings of Life,

Simon & S huster Paperba ks, New York 1995, s. 21.

4

Zob. F. Ayala, Dar Karola Darwina dla nauki i religii, przeª. P. Dawido-

wi z, WUW, Warszawa 2009, s. 7.
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 jest  a» teori¡ . Sama ewolu ja za±, badana przez odpowiednie
nauki, jest faktem, polegaj¡ ym na stopniowy h zmiana h. Fakt
ten zaobserwowa¢ mo»na na kilku pozioma h: kosmi znym, biologi znym, a tak»e spoªe znym i kulturowym. Celem TE jest wytªuma zenie faktu zmienno± i organizmów na poziomie biologi znym
poprzez wskazanie odpowiedni h me hanizmów oraz rekonstruk ja
historii ewolu yjnej, która zmierza do wykazania wspólnego rodowodu ewolu yjnego. Podstawowymi me hanizmami ewolu yjnymi
s¡ opisane po raz pierwszy przez Karola Darwina dobór naturalny
i dobór pª iowy (seksualny). Trafn¡ deni j doboru naturalnego
podaje Fran is o Ayala:
(. . . ) dobór naturalny to zró»ni owana reproduk ja alternatywny h odmian, polegaj¡ a na tym, »e niektóre
s¡ korzystne, zwikszaj¡

e hy ty h odmian

prawdopodobie«stwo, »e posiadaj¡ e

je organizmy prze»yj¡ dªu»ej albo wyka»¡ si wiksz¡ pªodno± i¡
ni» organizmy maj¡ e odmienne

6

e hy .

Warunkami dziaªania doboru naturalnego s¡: osobni za zmienno±¢ w zakresie

e h istotny h z punktu widzenia prze»y ia oraz

dziedzi zenie ty h»e

e h. To ostatnie nie jest jednak pro esem

bezbªdnym. W niektóry h przypadka h, pod zas replika ji DNA
pojawiaj¡ si muta je, dziki którym nowe osobniki ró»ni¡ si od
poprzedniego pokolenia. Nale»y zwró i¢ uwag na fakt, »e mutaje s¡ przypadkowe, ponadto wikszo±¢ z ni h nie sprzyja prze»yiu, a wi

jest szkodliwa. Dobór naturalny jest natomiast me-

hanizmem selek yjnym, dziaªaj¡ ym kierunkowo. Kumuluje on te
z muta ji, które s¡ korzystne z punktu widzenia dostosowania do
bie»¡ ego ±rodowiska. Korzystne

e hy s¡ za howywane i przeka-

zywane z pokolenia na pokolenie. Z uwagi na szkodliwo±¢ przewa5

Zob. np. M. Heller, Sens »y ia i Sens Wsze h±wiata, Biblos, Tarnów 2008,

s. 138. W dalszej

z± i opra owania nie dokonuj metodologi zny h rozró»nie«

(z powodu braku miejs a na uzasadnienia) na teorie i hipotezy np. w stosunku
do ewolu yjny h me hanizmów ±rodkowego poziomu
taki h jak psy hologia ewolu yjna.

6

F. Ayala, op.

it., s. 47.

zy nauk ewolu yjny h,
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»aj¡ ej ilo± i muta ji, bez doboru naturalnego organizmy ulegªyby
dezintegra ji. Dobór promuj¡

adapta je, wypiera jedno ze±nie

e-

hy niekorzystne. Jest on pro esem twór zym, gdy» pozwala na
zaistnienie nowy h kombina ji.
Drugim z me hanizmów ewolu yjny h jest dobór pª iowy (seksualny). W odró»nieniu od doboru naturalnego, w którym

e hy

selek jonowane s¡ ze wzgldu na adapta j do ±rodowiska, w doborze pª iowym selektorem jest pªe¢ prze iwna. Z uwagi na wiksz¡
inwesty j rodzi ielsk¡, pª i¡ selek jonuj¡ ¡ naj z± iej jest pªe¢
»e«ska. Me hanizm ten sprzyja wi

kumula ji

e h atrak yjny h

dla pª i prze iwnej. Powtarzanymi

zsto w literaturze (gªównie

popularnonaukowej) przykªadami dziaªania doboru pª iowego jest
jaskrawe upierzenie

zy kolorowy ogon pawia. Ce hy te nie sprzy-

jaj¡ przetrwaniu lub wr z nara»aj¡ osobniki na wiksze niebezpie ze«stwa ze strony naturalny h wrogów, jednak s¡ one wska¹nikami atrak yjno± i dla pª i prze iwnej, a wi

de yduj¡ o suk-

esie reproduk yjnym danego osobnika. Dobór naturalny i dobór
pª iowy s¡ powsze hnie ak eptowanymi przez ewolu jonistów mehanizmami selek yjnymi. Warto zwró i¢ tak»e uwag na fakt, »e
niektórzy z psy hologów ewolu yjny h próbuj¡ tªuma zy¢ genez
umysªu oraz jego struktur wªa±nie przy pomo y kon ep ji doboru

7

pª iowego . Do struktury TE nale»y równie» teoria dostosowania
ª¡ znego (in lusive tness ). Zaak eptowana zostaªa ona powsze hnie przez ewolu jonistów po przeªomowy h badania h Williama
Hamiltona, który wykazaª, »e o ewolu yjnym suk esie de yduje nie
tylko pozostawienie przez osobnika wªasnego potomstwa le z tak»e

8

potomstwo krewny h . Zgodnie z t¡ teori¡, ewolu yjnie opªa alne
s¡ altruisty zne za howania wobe
7

wªasny h krewny h (altruizm

Zob. np. D. Buss, Ewolu ja po»¡dania. Strategie doboru seksualnego ludzi,

przeª. B. Woj iszke, Gda«skie Wydawni two Psy hologi zne, Gda«sk 1996;
G. Miller, Umysª w zalota h. Jak wybory seksualne ksztaªtowaªy natur

zªo-

wieka, przeª. M. Kraszewska, Rebis, Pozna« 2004.

8

The

Zob.

S.

Stanford

Okasha,

Biologi al

En y lopedia

of

altruism,
Philosophy,

[w:℄

E.N.

dostp

<http://plato.stanford.edu/entries/morality-biology/>.

Zalta

online:

(red.),

6.02.2010,
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c < rb,
r  odpowiedni wspóª(0, 1) (np. dla rela ji rodzi -

krewnia zy), o ile zgodne s¡ one z tzw. zasad¡ Hamiltona:
gdzie

c

 koszt reproduk yjny altruisty,

zynnik pokrewie«stwa z przedziaªu
dzie ko wynosi on

0.5), b  zysk krewnego. Teoria altruizmu krew-

nia zego gªosi, »e dbaj¡

o krewny h, dbamy jedno ze±nie o wªasny

suk es reproduk yjny. Teoria ta, jak si wydaje, tªuma zy spor¡
ze±¢ za howa« altruisty zny h. Nie tªuma zy jednak tego typu
za howa« w stosunku do osób niespokrewniony h.

Me hanizmy ewolu yjne a moralno±¢
W ewolu jonizmie wa»ne miejs e odgrywaj¡ tzw. teorie ±rodko-

9

wego poziomu . Stanowi¡ one aplika j TE opartej na dobrze naturalnym i pª iowym do konkretny h problemów. Do teorii ±rodkowego poziomu zali zane s¡: kon ep ja altruizmu odwzajemnionego
(re ipro al altruism ), teoria inwesty ji rodzi ielskiej (parental inve-

stment ) oraz teoria koniktu rodzi e-potomstwo (parent-ospring
oni t ). Do rozwoju ty h kon ep ji przy zyniª si ameryka«ski
ewolu jonista Robert Trivers. Pierwsza z ni h  altruizm odwzajemniony  obejmuje za howania, w który h osobnik ponosi pewne koszty o zekuj¡

10 . Teoria ta odnosi si do

przy tym zwrotu

osobników niespokrewniony h, jednak by altruizm mógª za hodzi¢
konie zne jest speªnienie pewny h warunków. Przede wszystkim
interak ja za hodzi¢ musi w ±rodowisku, które zapewnia stosunkowo wysokie prawdopodobie«stwo ponownego kontaktu, w wyniku
którego nast¡pi odwzajemnienie. Drugim warunkiem jest posiadanie przez osobnika psy hologi znej perspektywy dªugiego »y ia
(tzw. dªugi

ie« przyszªo± i), dziki której odwzajemnienie mo-

»e by¢ odªo»one w

zasie. Warunek ten zwi¡zany jest z rozwo-

jem ukªadu nerwowego i zdolno± i poznaw zy h. Matematy znymi
9

Zob. W. Zaªuski, Ewolu yjna lozoa prawa, Wolters Kluwer, Warszawa

2009, ss. 4349.

10

Zob. R. Trivers, Re ipro al altruism, [w:℄ idem, Natural Sele tion and So ial

Theory. Sele ted Papers of Robert Trivers, S. Sti h (red.), Oxford Univ. Press,
New York 2008, ss. 355.
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modelami altruizmu odwzajemnionego s¡ sformuªowane w rama h
teorii gier: Dylemat Wi¹nia (ka»dy z dwó h gra zy mo»e zyska¢
oszukuj¡

partnera, jednak je±li obydwaj oszukuj¡, to obydwaj tra-

¡) i strategia Wet-za-wet (w pierwszej grze wspóªpra uj, pó¹niej

11 . Turniej ró»ny h strategii teorio-

kopiuj posuni ia prze iwnika)

growy h zorganizowany przez Roberta Axelroda (pó¹niej  wersja
ewolu yjna zorganizowana wspólnie z Hamiltonem) wykazaª, »e
w przypadku, gdy osobniki w hodz¡ w

zste interak je, strategia

Wet-za-wet jest najkorzystniejsza. Strategia ta jest bowiem kooperatywna, ale równie»  »y iowa . Wyso e prawdopodobne jest, »e
Wet-za-Wet jest modelem strategii realizowanej przez dobór naturalny, a

o za tym idzie, prawdopodobne wydaje si stwierdzenie,

12 . Kolejn¡ z kon ep ji roz13
winity h przez Triversa jest teoria inwesty ji rodzi ielskiej . Gªo-

»e altruizm jest ewolu yjnie korzystny

si ona, »e reprezentan i pª i, której inwesty ja w potomstwo jest
wiksza, s¡ bardziej wybredni w wyborze partnera (nastawienie:
 jako±¢ a nie ilo±¢ ). W przypadku wikszo± i organizmów, w tym
tak»e ludzi, wiksz¡ inwesty j rodzi ielsk¡ ponosz¡ sami e,

o za-

obserwowa¢ mo»na ju» na poziomie biologi znym: komórka jajowa
jest wiksza ni» plemnik, a wi

wymaga wi ej energii. Sam e na-

tomiast ponosz¡ przewa»nie mniejsz¡ inwesty j ( ho¢ u ludzi jest
ona zna zniejsza ni» u reszty ssaków), a

o z tym idzie, s¡ mniej

wybredni w wyborze partnerki (nastawienie:  ilo±¢ a nie jako±¢ ).
Teoria ta tªuma zy, dla zego w doborze pª iowym selek jonerem
jest pªe¢ »e«ska. Mówi ona równie», »e wiksza rywaliza ja zahodzi pomidzy przedstawi ielami tej samej pª i. Nale»y równie»

14 .

wspomnie¢ o teorii koniktu midzy rodzi ami a potomstwem
11
ss.

The

Zob.

np.

D.

Buss,

265268;

S.

Kuhn,

Stanford

Evolutionary
Prisoner's

En y lopedia

of

psy hology,
Dilemma,

Philosophy,

Pearson,
[w:℄

E.N.

dostp

Boston
Zalta

online:

2008,
(red.),

6.02.2010,

<http://plato.stanford.edu/entries/prisoner-dilemma/>.

12

13

Zob. W. Zaªuski, op.

it., s. 46.

Zob. R. Trivers, Parental investment and reprodu tive su

ess, [w:℄ op.

ss. 56110.

14

Zob. R. Trivers, Parrent-ospring

oni t, [w:℄ op.

it., ss. 123153.

it,
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Jak zostaªo powiedziane wy»ej, wspóª zynnik pokrewie«stwa midzy rodzi ami i dzie¢mi wynosi 0.5,

o w prakty e ozna za, »e

dzie ko dziedzi zy 50% genów po ka»dym z rodzi ów. Z uwagi na
ró»ni e w uposa»eniu genety znym, pomidzy rodzi ami a potomstwem mo»e do hodzi¢ do koniktów. Z punktu widzenia rodzi ów,
ka»dy potomek ma identy zny stopie« pokrewie«stwa, a wi
kªadnie tak¡ sam¡ warto±¢,

do-

o prowadzi z kolei do równej aloka ji

zasobów pomidzy dzie i. Z perspektywy potomka, bra ia i siostry
maj¡ mniejsz¡ warto±¢ ni» on sam. W zwi¡zku z tym d¡»y on do
manipulowania rodzi ami, tak by przezna zali dla niego wiksz¡
ilo±¢ zasobów ni» dla reszty potomstwa. Warto równie» wspomnie¢
o nauka h ewolu yjny h, zajmuj¡ y h si za howaniem

zªowie-

ka (m.in. so jobiologia, psy hologia). Dys ypliny te wykorzystuj¡
ogóln¡ TE oraz teorie poziomu ±rodkowego, jednak wzboga one s¡

15 . Aplika ja psy hologii ewolu yjnej

o szereg lozo zny h zaªo»e«

(dalej EP) do naturalisty znego wyja±nienia moralno± i zostanie
omówiona w dalszej

z± i opra owania.

Dwie kon ep je moralno± i
W tym miejs u warto przej±¢ do dwó h kon ep ji doty z¡ y h
moralno± i i i h stosunku do (szerokorozumianej) TE. Wy zerpuj¡ ej

harakterystyki obydwu teorii dokonuje w swojej ksi¡»-

e Primates and Philosophers wybitny prymatolog Frans de Wa-

16 . Pierwsz¡ z ni h jest kon ep ja moralno± i jako fasady (Ve-

al

neer Theory ). Zakªada ona, »e moralno±¢ jest swego rodzaju  zasªon¡ , która ota za egoisty zn¡ natur ludzk¡. Kon ep ja ta jest
dualisty zna na dwó h pozioma h: zakªada mo ny dualizm na linii natura -kultura, przy
yjne dziedzi two
15
16

zym przez natur rozumiemy tu ewolu-

zªowieka. Drugi poziom dualizmu objawia si

Zob. W. Zaªuski, op.

it., s. 50.

Zob. F. de Waal, Morally evolved: Primates So ial Instin ts, Human Mora-

lity and the Rise and Fall of  Veneer Theory , [w:℄ F. de Waal i in., Primates
and Philosophers. How Morality Evolved, Prin eton Univ. Press, Prin etonOxford 2006, ss. 158.

Moralno±¢ w ±wietle nauk ewolu yjny h
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zªowiek-zwierz. Moralno±¢ wedle tej»e teorii jest kultu-

rowym wytworem

harakterysty znym tylko dla

zªowieka. Moral-

no±¢ w przedstawianym uj iu polega na wolitywnym powstrzymywaniu si od egoisty zny h popdów. Ku takiej pesymisty znej
kon ep ji skªaniali si m.in. lozof Thomas Hobbes, który spopularyzowaª hasªo  zªowiek
Je±li

zªowiekowi wilkiem oraz Zygmunt Freud.

hodzi o ewolu jonistów, Frans de Waal wywodzi kon ep j

moralno± i jako fasady od Thomasa Huxleya, natomiast jako jej
zwolenników wymienia: Ri harda Dawkinsa, George'a Williamsa

17 . Pierwszy z ni h  Dawkins, który znany

zy Roberta Wrighta

jest jako twór a teorii fenotypu rozszerzonego, po zytny popularyzator darwinizmu, a tak»e zdeklarowany ateista i za iekªy krytyk
wszelaki h form religijno± i, w ksi¡» e Samolubny gen pisze:
Nie jestem rze znikiem moralno± i opartej na zasada h ewolu ji
(. . . ). Próbujmy

n a u

z a ¢

hojno± i i altruizmu, albowiem

z urodzenia jeste±my egoistami. Starajmy si do ie , do

zego

zdolne s¡ nasze samolubne geny, a wów zas, by¢ mo»e, uda si
nam pokrzy»owa¢ im plany  o

zym »aden inny gatunek nie

mógªby nawet marzy¢ (. . . ). Je±li rozwa»y¢ sposób dziaªania doboru naturalnego, wydaje si o zywiste, »e wszystko,

o powsta-

ªo drog¡ takiego doboru, powinno by¢ samolubne. Obserwuj¡
za howanie pawianów, ludzi i wszelki h inny h »ywy h istot, powinni±my wi

o zekiwa¢, »e oka»¡ si egoistami

18

.

Nie nale»y jednak ª¡ zy¢ w sposób jednozna zny kon ep ji moralno± i z okre±lonym ±wiatopogl¡dem. Warto bowiem zauwa»y¢,
»e w±ród zwolenników kon ep ji moralno± i jako fasady, skrywaj¡ej naturalny egoizm wymieniany jest równie», wspominany w ze±niej, biolog ewolu yjny Fran is o Ayala, który w prze iwie«stwie
do Dawkinsa reprezentuje pogl¡dy teisty zne. Warto w tym kontek± ie wspomnie¢, »e Ayala posiada równie» wyksztaª enie teologi zne i pró z podstawowej dziedziny badaw zej, zajmuje si tak»e
17
18

Zob. ibidem, s. 22.
R. Dawkins, Samolubny gen, przeª. M. Skone zny, Prószy«ski i S-ka, War-

szawa 2009, ss. 2930.
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problematyk¡ oddziaªywa« na linii nauka-religia. W kwestii lozoi moralnej uwa»a on, »e zdolno±¢ ludzi do intelektualnej reeksji
i moralny h za howa« powstaªa niezale»nie od doboru naturalne-

19 . W ksi¡» e Dar Karola Darwina dla nauki i religii przyjmuje

go

on separa yjny model w kwestii zwi¡zku obydwu wymieniony h
w tytule dziedzin. Jego zdaniem:  Religia doty zy zna zenia i

e-

lu ±wiata oraz »y ia ludzkiego, wªa± iwego stosunku ludzi do i h
Stwór y i do siebie nawzajem, warto± i moralny h inspiruj¡ y h
i rz¡dz¡ y h ludzkim »y iem

20 . Wkra zanie nauki na teren zare-

zerwowany dla religii prowadzi, zdaniem Ayali, do spi¢ i koniktów, dlatego te» przestrzega¢ nale»y podziaªu.
Druga z kon ep ji  moralno±¢ jako rozwini ie instynktów

spoªe zny h (View of Morality as an Outgrowth of the So ial Instin ts ) zakªada, »e moralno±¢ zwi¡zana jest z ewolu j¡ naszej natury. Nasze zdolno± i spoªe zne, a w tym moralno±¢, rozwinªy si
dziki me hanizmom ewolu yjnym. Kon ep ja ta, w prze iwie«stwie do moralno± i jako fasady, jest monisty zna: zakªada

i¡gªo±¢

pomidzy natur¡ i kultur¡. Sama moralno±¢ nie jest atrybutem
przysªuguj¡ ym jedynie

zªowiekowi  pewne prymitywne formy

moralno± i odnale¹¢ mo»na tak»e u inny h organizmów (np. inny h
na zelny h). Moralno±¢

zªowieka stoi jednak na zna znie wy»szym

poziomie, gdy» ze wzgldu na wysokorozwinite zdolno± i poznawze posiada on zdolno±¢ do abstrak yjnego my±lenia, jzykowego
wyra»enia reguª moralny h i u zynienia i h przedmiotem lozo zny h do ieka«. Moralno±¢ zwi¡zana jest ± i±le z emo jami,

o

wymaga odpowiednio rozwinitego ukªadu nerwowego. Zauwa»y¢
nale»y, »e kon ep ja ta jest zde ydowanie bardziej optymisty zna
od moralno± i jako fasady i stawia nasz¡ natur w zna znie lepszym ±wietle. W najwikszym skró ie (nie o kolokwialnie ujmuj¡ )
pogl¡d ten mówi, »e z natury jeste±my dobrzy. Zwolennikiem konep ji moralno± i jako rozwini ia naturalny h zdolno± i spoªe z19
20

Zob. np. W. FitzPatri k, op.
F. Ayala, op.

it., s. IX.

it.
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ny h byª np. brytyjski lozof David Hume. Ewolu jonista Frans de
Waal jako twór  tej kon ep ji wymienia samego Karola Darwina, natomiast jako zwolenników wyró»nia: Edvarda Westermar ka, Edwarda Osobrne Wilsona i samego siebie. Niezwykle wa»na
jest kwestia argumentów empiry zny h, jakie stoj¡ za wymienionymi powy»ej kon ep jami. W tabeli porównuj¡ ej argumenty, de
Waal przy moralno± i jako fasadzie pisze:  none . Je±li

hodzi na-

tomiast o kon ep j moralno± i jako rozwini ia naturalny h zdolno± i spoªe zny h, wymienia on argumenty zwi¡zane z (i) psy hologi¡, (ii) neuros ien e (zwra a uwag, »e moralne dylematy aktywuj¡ obszary mózgu zwi¡zane z emo jami) oraz prymatologi¡
(na zelne inne ni» ludzie te» wykazuj¡ prospoªe zne za howania)

21 .

Przedstawiane wy»ej ewolu yjne kon ep je altruizmu krewnia zego
i odwzajemnionego s¡ równie» silnymi dowodami przemawiaj¡ ymi za kon ep j¡ moralno± i jako rozwini ia naturalny h zdolno± i
spoªe zny h.

Moralno±¢ a nauki o mózgu i umy±le
W tym miejs u naturalisty zna próba wyja±nienia moralno± i przy pomo y terminów ewolu yjny h napotyka na konie zno±¢
aplika ji rezultatów osi¡gnity h w dziedzinie neuros ien e i kognitywistyki, sz zególnie za± przyj ia okre±lonej kon ep ji umysªu. Konie zno±¢ taka powodowana wydaje si by¢

o najmniej

dwiema ra jami: po pierwsze, jak zostaªo wy»ej stwierdzone, moralno±¢ w odró»nieniu od prymitywny h form moralno± i (protomoralno±¢),

harakterysty zny h dla inny h organizmów, wyma-

ga werbaliza ji i ±wiadomej reeksji. Konie zne jest wi

przyj ie

jakiej± teorii (samo)±wiadomo± i. Drugim powodem jest ak entowanie roli emo ji (poziom psy hologi zny) i aktywno± i obszarów
kory mózgowej odpowiedzialny h za emo je (poziom neuronalny)

21

Zob. F. de Waal, op.

it., s. 22.
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w rozwi¡zywaniu dylematów moralny h. Na fakt ten uwag zwra-

22 i Antonio Damasio23 .

aj¡ neurolodzy, ta y jak Jerzy Vetulani

Jak zostaªo w ze±niej wspomniane, na grun ie TE i dodatkowy h zaªo»e« lozo zny h oparte s¡ dys ypliny naukowe dotyz¡ e za howania

zªowieka. Najwa»niejsz¡ i obe nie najbardziej

wpªywow¡ z ni h jest psy hologia ewolu yjna (EP)

24 . Co wynika

z samej nazwy, klu zowym zaªo»eniem tej dys ypliny jest ewolu yjny

harakter umysªu. Psy hika jawi si jako adapta ja wytworzona

dziki dziaªaniu doboru naturalnego i pª iowego w okresie plejstoenu. Cho¢ EP nie jest kierunkiem jednorodnym, jako jej

e hy

harakterysty zne wymieni¢ mo»na za Johnem Toobym i Led¡ Cosmides nastpuj¡ e postulaty: (i) mózg jest komputerem powstaªym w wyniku dziaªania doboru naturalnego; (ii) za howania ludzi
generowane s¡ przez mózg w zwi¡zku z informa jami do ieraj¡ ymi ze ±rodowiska; (iii) mózg wyposa»ony jest w programy (moduªy obli zeniowe), które s¡ adapta jami powstaªymi w ±rodowiska h
an estralny h; (iv) programy te nie s¡ adapta jami wspóª zesnymi;
(v) w mózgu dziaªa wiele wyspe jalizowany h programów; (vi) badanie struktury umysªu pozwala na zrozumienie zjawisk spoªe z-

25 . Niew¡tpliwie EP tworzy

ny h

iekaw¡ perspektyw wyja±nienia

moralno± i. W takim uj iu  programy moralne odpowiedzialne
m.in. za za howania altruisty zne

zy demaskowanie oszustów s¡

moduªami nale»¡ ymi do ogólnej struktury umysªu. Ak epta ja takiej perspektywy badaw zej wydaje si atrak yjna o tyle, »e w do±¢
pªynny sposób pozwala przej±¢ od TE do konkretny h zagadnie«
zwi¡zany h ze struktur¡ umysªu. Problematy zne s¡ jednak  te hni zne sz zegóªy EP, takie jak np. postulat modularnej budowy
22

Zob. Vetulani, Dekalog od pasa w gór,

zyli neurobiologia moralno± i,

[w:℄ Mózg: fas yna je, problemy, tajemni e, Homini, Kraków 2010, ss. 5366.

23

Zob. np. A. Damasio, W poszukiwaniu Spinozy. Rado±¢ smutek i

zuj¡ y

mózg, przeª. J. Sz zepa«ski, Rebis, Pozna« 2005.

24

25
The

Zob. np. D. Buss, Evolutionary psy hology. . . , op.
Zob. S.M. Downes, Evolutionary

Stanford

En y lopedia

of

it.

Psy hology, [w:℄ E.N. Zalta (red.),

Philosophy,

dostp

online:

<http://plato.stanford.edu/entries/evolutionary-psy hology/>.

6.02.2010,
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umysªu. W zwi¡zku z punktem (v) nie wiadomo
ªaj¡ w peªni autonomi znie
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zy moduªy dzia-

zy istnieje jaki±  moduª

entralny

(interfa e ), który s ala pra  posz zególny h  podzespoªów . Za
pierwsz¡ ewentualno± i¡ opowiada si Daniel Dennett:
(. . . ) Nie istnieje »adna Centralna Kwatera Gªówna, nie istnieje
Kartezja«ski Teatr, gdzie wszystko s hodzi si razem, aby mó
zosta¢ prze zytanym przez jakiego± Centralnego Daw  Zna zenia. Zamiast takiego pojedyn zego strumienia (nie wiadomo jak
szerokiego) istnieje wielo±¢ kanaªów, w który h spe jalne obwody
próbuj¡, w paralelny h kotªownia h, realizowa¢ swoje rozmaite
zadania, tworz¡

26

stopniowo Wiele Szki ów

.

Z drugiej strony za±, Jerry Fodor, który uznawany jest za jednego z twór ów idei modularnego umysªu twierdzi, »e:  Je±li mówi¡
krótko, w moim mózgu dokazuje stadko komputerów, lepiej »eby
kto± nimi zarz¡dzaª; i na Boga lepiej »ebym to byª ja
ty zny jest równie» obli zeniowy
zy istnieje moduª s alaj¡ y
umysªu (nazywana

27 . Problema-

harakter moduªów (niezale»nie

zy te» nie). Obli zeniowa kon ep ja

zasem siln¡ sztu zn¡ inteligen j¡ [strong AI ℄)

spotkaªa si bowiem ze zde ydowan¡ krytyk¡, któr¡ przeprowadzili

28 oraz zyk i matematyk Roger

m.in. lozof umysªu John Searle

29
Penrose . Z drugiej strony, bior¡

na powa»nie obli zeniow¡ teo-

ri umysªu, modularno±¢ uzna¢ nale»y za naturaln¡ konsekwen j.
Obli zenia realizowane w wielu niezale»ny h podzespoªa h s¡ bo-

30 . Nie wszys y kognitywi-

wiem zde ydowanie bardziej efektywne

± i (sz zególnie zorientowani biologi znie) godz¡ si jednak z teori¡
26

Cyt. za: J. Bremer, Jak to jest by¢ ±wiadomym, IFiS PAN, Warszawa

2005, ss. 151152.

27

28

J. Fodor, In Cryti al Condition, The MIT Press, Cambridge 1998, s. 207.
Zob.

J.R.

Searle,

Umysªy,

mózgi

i

programy,

przeª.

B.

Chwede«-

zuk, [w:℄ Filozoa umysªu, Chwede« zuk (red.), Spa ja, Warszawa 1995,
ss. 301324.

29

Zob. R. Penrose, Cienie umysªu, przeª. P. Amsterdamski, Zysk i S-ka,

Pozna« 2000.

30

Zob. np. P.S. Chur hland, T.J. Sejnowski, The Computational Brain, MIT

Press, Cambridge  London 1996.

144

Mateusz Hohol

|

modularn¡. Problematy zny jest w sz zególno± i sam postulat istnienia wyspe jalizowany h moduªów moralny h, jak bowiem pisze
neurolog Antonio Damasio:
(. . . ) nie posiadamy jednego

zy kilku  o±rodków moralno± i

(. . . ). Ukªady odpowiedzialne za za howania ety zne prawdopodobnie nie s¡ po±wi one wyª¡ znie ety e, ale tak»e regulaji biologi znej, pami i, podejmowaniu de yzji i kreatywno± i.
Za howania ety zne s¡ wspaniaªym i wiel e u»yte znym efektem
ubo znym pozostaªy h sfer dziaªalno± i, nie widz jednak w mózgu

entrum moralnego, ani nawet ukªadu moralnego per se

31

.

Podsumowanie
Próby naturalisty znego wyja±nienia moralno± i (w opar iu
o TE i neuros ien e ) s¡ interesuj¡ e i

zyni¡ zado±¢ jednemu z naj-

wa»niejszy h postulatów wypra owany h na grun ie lozoi nauki, jakim jest naturalizm metodologi zny. Me hanizmy ewolu yjne, w sz zególno± i za± zwi¡zane z teoriami poziomu ±rodkowego,
tªuma z¡, jak si wydaje adekwatnie wystpowanie altruizmu w rela ja h midzyosobni zy h. Program EP, budzi jednak wiele pyta«

32 . wiadomo±¢, jak zostaªo powiedziane, jest warun-

i w¡tpliwo± i

kiem sine qua non dla reeksji nad reguªami moralnymi. W

elu

zbudowania naturalisty znej kon ep ji moralno± i, konie zne wydaj¡ si bardziej zaawansowane studia z dziedziny neuros ien e,
gdy» obe ny stan wiedzy nie dostar za powsze hnie ak eptowanej
teorii umysªu. Wydaje si ponadto, »e postulat  wyrwania etyki
z r¡k lozofów , który gªosiª Edward Osborne Wilson jest nierozs¡dny, gdy» sama naturalisty zna teoria moralno± i jest

i¡gle pro-

pozy j¡ lozo zn¡. Podkre±li¢ nale»y jednak, »e zaprezentowane
31
32

A. Damasio, op.

it., s. 150.

Na inne ni» wymienione zastrze»enia uwag zwra a znany krytyk EP, Da-

vid Buller: zob. np. D.J. Buller, Psy hologia ewolu yjna w stylu pop,  wiat
Nauki 2(210), 2009, ss. 6269.
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kon ep je pozwalaj¡ wyja±ni¢ pewn¡ pul za howa« altruisty zny h i stanowi¢ mog¡ fundament dla ewolu yjnej teorii moralno± i,
opartej na idei moralno± i jako rozwini ia ewolu yjnie uksztaªtowany h zdolno± i prospoªe zny h.
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Abstra t
Morality in the light of the evolutionary s ien es
The

urrent paper puts forward the relationship between morality

and evolutionary s ien es and limits of evolutionary explanation. In
order to study these

onne tions, the following steps are taken: rstly,

stru ture of evolutionary theory is presented. General evolutionary
me hanisms

(natural

summarized

in

sele tion,

detail.

sexual

Se ondly,

sele tion,

middle-level

kin

sele tion)

evolutionary

(re ipro al altruism, parental investment, parent-ospring
presented in

are

theories

oni t) are

ontext of morality and ethi s. Thirdly, relationships be-

tween two visions of morality   Veneer Theory and  View of Morality
as an Outgrowth of the So ial Instin ts  are dis ussed in the light of
the s ienti

arguments. Finally, the need to

onsider

ognitive s ien-

e and evolutionary psy hology in naturalizing morality is demonstrated.
Keywords: altruism,

ognitive s ien e, evolutionary theory, evolutio-

nary psy hology, moral philosophy, morality.

