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Od Redakcji

O CZĘŚCI 2 TOMU 7 CZASOPISMA FILOZOFIA I NAUKA.
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne

To jest drugi tom czasopisma FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne
i interdyscyplinarne opublikowany w roku 2019. Najważniejszym w nim
przedsięwzięciem jest obszerny blok tematyczny zatytułowany Filozoficzne
problemy nauk biologicznych. W dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin profesora Leszka Kuźnickiego, pod redakcją Włodzimierza Ługowskiego, dedykowany członkowi rzeczywistemu PAN Profesorowi Leszkowi Kuźnickiemu.
Z autentyczną przyjemnością i satysfakcją w ten skromny sposób środowisko filozofów honoruje Profesora – wybitnego polskiego biologa i jednego
z najważniejszych autorytetów w polskim życiu naukowym, niezłomnego
obrońcę Polskiej Akademii Nauk. Profesor Leszek Kuźnicki jest postacią
renesansową i każda lista Jego zasług i osiągnięć, możliwa w tak lakonicznej
zapowiedzi jak niniejsza, nie ujmowałaby w całości Jego fenomenalnie bogatej i wszechstronnej aktywności. Wspomnimy tu tylko o jednej dziedzinie
Jego aktywności, szczególnie ważnej dla filozofów, to jest o obecności Profesora w filozofii – i poprzez dawne Jego związki z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, i poprzez jego teksty o rudymentarnej wadze
dla filozofów (jeden z nich przedrukowujemy z trudno dostępnego obecne
czasopisma Problemy), i również poprzez nieocenione zaangażowanie
w prowadzenie czasopisma filozoficznego. Profesor jest mianowicie Przewodniczącym Rady Redakcyjnej Dialogue and Universalism, z którym
FILOZOFIĘ I NAUKĘ łączą związki nie tylko personalne, ale też i klimat
otwartości, intelektualnej wolności i dialogu pomiędzy zwolennikami różnych stanowisk, teorii, nurtów i szkół filozoficznych.
Wyrażamy Profesorowi gorące podziękowania i głęboki szacunek za Jego
zaangażowanie w filozofię i życie filozoficzne. Zaangażowanie takie jest
wśród uczonych obecnie bardzo rzadkie. Ginie ono w następstwie kierowania nauki – wbrew jej idei – na tory wąskiego praktycyzmu, jej merkantylizacji, a przy tym dramatycznego ograniczania jej autonomiczności.
Ad multos annos, Panie Profesorze!
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***
W sześciu poprzednich tomach FILOZOFII I NAUKI. Studia filozoficzne
i interdyscyplinarne, w redakcyjnych wprowadzeniach wyłuszczaliśmy misję i zakres tematyczny tego czasopisma – z różnych stron, w różny sposób,
kładąc nacisk na rozmaite wątki.1 Jednak ciągle spotykamy się z mylnym
jego identyfikowaniem jako czasopisma zajmującego się filozofią nauki. Wyłącznie nią! Tak identyfikują FILOZOFIĘ I NAUKĘ tzw. eksperci, ministerialni inni, powołani do profesjonalnej oceny czasopisma. Przykre jest, że nie
sięgają – jak można mniemać z ich werdyktów – choćby do strony internetowej czasopisma, gdzie przedstawiamy jego profil tematyczny i misję. Jest
tam wyraźnie określona jego fundująca idea, racja powołania tego czasopisma i obszary tematyczne, które FILOZOFIA I NAUKA obejmuje. Wszystkie
wprowadzenia do kolejnych tomów są dostępne na stronie internetowej czasopisma (filozofiainauka.ifispan.waw.pl), w otwartym dostępie.
Czasopismo jest nietypowe z tego względu, że jego tożsamość ustanawia
nie wybrana szkoła filozoficzna, nurt filozoficzny, ruch filozoficzny, a także
nie obszar badawczy (np. ontologia, antropologia współczesna, fenomenologia, teorie języka itp.), lecz stanowi ją problem relacji pomiędzy filozofią
a nauką – na dwóch poziomach: filozoficznym oraz metafilozoficznym.
Poziom pierwszy jest kardynalny wobec postępującego i, zdaje się, nieodwoływalnego naturalizowania filozofii, natomiast drugi jest kluczowy dla zmieniającego się statusu filozofii i alternatywnych propozycji określenia na
nowo jej tożsamości.
Wobec imputacji głoszących, że FILOZOFIA I NAUKA jest czasopismem
poświęconym filozofii nauki i tylko niej nie, wykładamy tym razem – poza
krótką wzmianką powyżej – kolejny raz, zakresu tematycznego i misji czasopisma. Odsyłamy do wskazanych tekstów. Natomiast tu chcielibyśmy wyjaśnić, dlaczego naszym zdaniem tworzenie obecnie czasopisma poświęconego
tylko filozofii nauki byłoby działaniem nieumotywowanym, niepotrzebnym,
powiększającym publikacyjną dewaluację in toto, a przede wszystkim ignorującym sytuację filozoficznych badań nauki od mniej więcej lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku.
Do tego okresu filozofia nauki miała jednoznaczną tożsamość: był to obszar badań nauki w obrębie filozofii analitycznej, najpierw związany z logicznym empiryzmem. W tym rozległym ruchu, o kilku odrębnych szkołach,
pionierami były: Koło Wiedeńskiez (Rudolf Carnap był jego główną postacią) oraz grupa berlińska, z Hansem Reichenbachem. Następnie pojawił się
racjonalizm krytyczny Karla Poppera i jego uczniów; lepiej w tym wypadku
—————————
Za wyjątkiem poprzedniego tegorocznego tomu poświęconego kognitywistyce, w całości anglojęzycznemu.
1
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mówić właśnie o uczniach, nie o szkole. Spektakularnie oddziaływało też
Boston Colloquium for Philosophy of Science (inna nazwa to Boston University's Center for Philosophy and History of Science), z jego twórcami i animatorami Robertem Cohenem i Marxem Wartofskym, które przyciągało
filozofów z całego świata, a także międzynarodowe szkoły letnie Uniwersytetu Oxfordzkiego w Dubrowniku (The Inter-university Centre (IUC)), organizowane przez Williama Newtona-Smitha i Kathleen Wilkes. Równie istotne
były koncepcje strukturalistów, opierające się na teoriomodelowej semantyce Alfreda Tarskiego; tu pionierem był Patrick Suppes. Wystąpienia Thomasa Kuhna i Paula Feyerbenda nie załamały analitycznego oblicza filozofii
nauki, jak niekiedy się utrzymuje, a tylko pod pewnym względem dysydenckie poglądy obu nawet próbowano oswoić z programem analitycznym (np.
Imre Lakatos).
Ten „złoty” wielonurtowy okres w filozofii nauki był ufundowany na analitycznym programie i respektował jego bazowe warunki. Traktował naukę
jako fenomen „czysto” epistemiczny, obiektywny (niesubiektywny, niepodmiotowy) oraz racjonalny we współcześnie standardowym rozumieniu,
tj. podlegający metodzie naukowej.
W latach osiemdziesiątych porzucono – bez oficjalnych enuncjacji – korpus problemów ówczesnej filozofii nauki, w tym kwestię naczelną organizującą wiele badań w tym obszarze, to jest problem prawidłowości rozwoju
nauki.2 Pojawiło się w zasadzie jedno istotne tematyczne novum, dotychczas
eksploatowane: problem reprezentacji (rzeczywistości w wiedzy) i ściśle
z nim powiązane problemy realizmu epistemologicznego oraz modeli. Filozofowie badają tę kwestię w obrębie analitycznego programu, chociaż już
rozmytego i tracącego radykalizm. Nie dopuszczają – zgodnie z programowymi wykluczeniami ruchu analitycznego – ani wątków metafizycznych, ani
podmiotowości (niekoniecznie w ujęciu transcendentalistycznym). Te wykluczenia uniemożliwiają faktyczne wyjaśnienie reprezentacji i potraktowanie tej kategorii jako bazy inicjujących nowe koncepcje poznania naukowego. Kwestia reprezentacji ma niezrealizowany potencjał badawczy, blokowany przez analityczne restrykcje.
Ogólnie rzecz biorąc, filozofia nauki wyraźnie zubożała w porównaniu
z okresem swej świetności, jeszcze stosunkowo niedawnym. Nie zaoferowała
poza zagadnieniem reprezentacji oraz kwestiami przezeń implikowanymi
nowych ważnych idei, które tchnęłyby w nią „nowe życie”. Zajmuje się
w sporym zakresie, w sposób typowy dla ery schyłkowej aktywnością w niepokojąco dużym zakresie przyczynkarską, a mniej radykalnie, rozwija,
uszczegóławia i cyzeluje idee i koncepcje zgłoszone w „złotym” okresie.
Świadectw naszkicowanego stanu rzeczy dostarcza zawartość wiodących
czasopism poświęconych tej dziedzinie badań.
—————————
2

Wyjątkiem jest odosobniona, raczej nie dyskutowana koncepcja Nicholasa Maxwella.
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Zaryzykujemy tu twierdzenie – zapewne obrazoburcze dla wielu czynnych filozofów nauki – że w analitycznej filozofii nauki panuje kryzys – mimo bardzo wielu publikacji w topowych czasopismach, tj. w periodykach
o spektakularnym dziedzictwie albo tych indeksowanych przez bazy uznawane za prestiżowe. W tej sytuacji powoływanie do życia kolejnego czasopisma poświęconego filozofii nauki – bez autentycznie płodnego pomysłu jak
obecny, pełzający, częściowo ukryty kryzys przełamać – powiększałoby tylko
szkodliwą iluzję, że w filozofii nauki coś istotnego się dzieje.
Pesymistyczna diagnoza sugeruje, że obecny zastój doprowadzi do zaniku
(analitycznej) filozofii nauki jako dziedziny filozoficznej i przekształci się ona
stopniowo w dziedzinę naukoznawstwa, z badaniami detali metody naukowej, szczegółami języka nauki itp. Niektórzy optują za takim zwrotem, niektórzy już go cząstkowo realizują.
Na kryzys w samej filozofii nauki nakłada się sytuacja wobec niej zewnętrzna. Od późnych lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku powstawały
nowe dziedziny badań nauki – filozoficzne oraz na styku filozofii i socjologii
oraz historii nauki. Szkoła edynburska reaktywowała socjologię wiedzy
w post-Mannheimowskiej wersji, bardziej „ufilozoficznionej” niż jej poprzedniczki. Powstała dziedzina zwana studiami nad nauką i technologią
(STS), obejmująca też problematykę gender w nauce, Alvin Goldman utworzył epistemologię społeczną, a filozofowie o inklinacjach historycznych
(Peter Galison, Allan Franklin) zaproponowali całkowicie „uhistorycznienie”
filozofii nauki – i pod względem metody, i celów badawczych. Zastąpili oni
cel tworzenia ogólnych teoretycznych koncepcji nauki celem ateoretycznym:
oferowania case studies, bez uogólniania wyników takich partykularnych
badań.
Wspólną cechą wymienionych trendów myślenia o nauce jest sytuowanie
jej w kontekstach społecznym, historycznym i filozoficznym jednocześnie
i przy tym jej ujmowanie (jednak nie wyłącznie) jako fenomenu epistemicznego, chociaż nie „czystego”, a uwikłanego społecznie. Cechą równie znamienną jest deskrypcyjny i znaturalizowany charakter tych koncepcji.
Ze względu na traktowanie nauki jako fenomenu epistemicznego nowe
trendy myślenia o nauce są – inaczej niż wcześniejsze wersje socjologii wiedzy, w tym Schelerowska – konkurencją wobec klasycznej filozofii nauki.
Mają bowiem wspólny przedmiot – naukę jako dziedzinę poznawania, a nie
jako instytucję, etos uczonych czy tradycję kulturową. Tak więc naprzeciw
standardowej, tj. analitycznej, normatywistycznej filozofii nauki stanęły
konkurencyjne, usocjologizowane i znaturalizowane ujęcia nauki dyskredytujące tę pierwszą w sposób bliski ideologicznemu.
Ani filozofowie nauki, ani nowe usocjologizowanie i „uhistorycznione”
szkoły myślenia o nauce nie podejmują rzetelnych dyskusji ze swymi adwersarzami. Krytycy analitycznej filozofii nauki poprzestają na nie popartym
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rozbudowywanymi argumentami przypisywaniu tej filozofii charakteru „pozytywistycznego”, przy czym termin „pozytywistyczny” jest używany, zdaje
się, w roli grzecznej inwektywy. Brak w tych, na ogół lakonicznych krytykach
rzetelnej dyskusji nad faktycznymi wadami tego nurtu, są za to wątki ideologiczne. Z kolei analityczni filozofowie nauki bardzo rzadko dyskutują ze
swymi „usocjologizowanymi” adwersarzami. W sumie, wydaje się, że pomiędzy tymi przeciwstawnymi nurtami brak woli zrozumienia konkurencyjnych
typów ujęć, nie mówiąc już o jakiejkolwiek konstruktywnej woli utworzenia
choćby synergicznych zalążków unifikacyjnej koncepcji nauki.
Tworzenie szańców i unikanie dyskusji, chociażby wyłącznie krytycznych
jest zadziwiające. Wszak jednym z najważniejszych atrybutów filozofowania
jest dialog, także dialog z uprzednimi czy równolegle rozwijanymi tradycjami filozoficznymi. Czasopisma poświęcone filozoficznym badaniom nauki
powinny inicjować dyskusje, zapewnić forum do wzajemnego komunikowania się szkół i nurtów filozoficznych poświęconych nauce, dawać grunt i forum dla prezentacji nowych idei oraz pomysłów. A nie tylko konserwować
przeszłe dokonania! Można także twierdzić, że już istniejące czasopisma,
liczące się i prestiżowe, podtrzymują po części iluzję, że w filozofii nauki coś
nadzwyczaj istotnego się dzieje. A to supozycja nader wątpliwa.
W tej sytuacji tworzenie kolejnego czasopisma poświęconego (analitycznej) filozofii nauki byłoby nie tylko niepotrzebne, ale i szkodliwe. Nie jest
zasadne produkowanie następnego forum specjalnie dla tej dziedziny, która
odchodzi w przeszłość, a przynajmniej tej, która obecnie nie oferuje nic
szczególnie cennego. Zamiast nostalgicznych powrotów do tradycji powinno
się forsować nowe idee, które pozwoliłyby utworzyć synergistyczne ramy dla
filozofowania o nauce, w najsłabszej wersji – poprzez przebudowę metafilozoficznego paradygmatu analitycznego, a w wersji silniejszej – poprzez zaproponowanie nowego programu.
Z przedstawionych tu względów, tworząc FILOZOFIĘ I NAUKĘ, staraliśmy się wyraźnie odseparować jej misję i zakres tematyczny od misji filozofii
nauki (rozumianej standardowo jako przedsięwzięcie w obrębie filozofii analitycznej), choć tej – paradoksalnie tylko na pierwszy rzut oka – nie wykluczyliśmy.
Zespół redakcyjny

FILOZOFIA I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
Tom 7, część 2, 2019

Włodzimierz Ługowski

FILOZOFICZNE PROBLEMY NAUK BIOLOGICZNYCH
W DZIEWIĘĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ URODZIN
PROFESORA LESZKA KUŹNICKIEGO
Przestawiany blok artykułów jest plonem ogólnopolskiego sympozjum
z cyklu „Filozofia przyrody dziś”, zorganizowanego przez Zespół Filozofii
Przyrody Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Sympozjum odbyło się 12
grudnia 2018 r. w warszawskim Pałacu Staszica. Było dedykowane −
w związku z przypadająca w tym roku dziewięćdziesiątą rocznicą urodzin −
Profesorowi Leszkowi Kuźnickiemu z Instytutu Biologii Doświadczalnej
PAN im. M. Nenckiego.
Warto przypomnieć już na wstępie, że Profesor Kuźnicki, w latach 1990–
1992 sekretarz naukowy PAN, następnie zaś przez dwie kadencje (1993–1998)
prezes PAN, kilka dekad wcześniej pracował w naszym instytucie jako adiunkt
w zespole kierowanym w owym czasie przez profesora Czesława Nowińskiego
(1907–1981), badając − we współpracy z tym ostatnim − filozoficzne problemy nauk biologicznych − i dlatego tak też właśnie zatytułowane zostało sympozjum w roku 2018. Powiedzmy od razu, że jednym z owoców wspomnianej
współpracy była monografia: Cz. Nowiński, L. Kuźnicki, O rozwoju pojęcia
gatunku, PWN, Warszawa 1965. Wrócimy do tego niżej.
*
Zacznijmy od podstawowych danych dotyczących kariery naukowej Jubilata.
Urodził się 14 września 1928 r. w Łodzi. Studia w zakresie biologii ukończył na Uniwersytecie Łódzkim (1952). Pracę naukową rozpoczął tamże
(1951) pod kierunkiem prof. Jana Dembowskiego. Od 1953 pracuje w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie,
w latach 1970–1991 jako kierownik Pracowni Ruchów Komórkowych.
W roku 1974 został wybrany na członka korespondenta PAN, od 1989 jest
członkiem rzeczywistym PAN. W latach 1973–1977 był zastępcą sekretarza
Wydziału II Nauk Biologicznych PAN, w latach 1984–1998 członkiem Prezydium PAN. Godność wiceprezesa, a zarazem sekretarza naukowego PAN
pełnił w latach 1989–1993. Prezesem PAN był przez dwie kadencje, w latach
1993–1998.
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Niektóre inne pełnione funkcje w strukturach PAN: Przewodniczący Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN 1984–1990; Przewodniczący
Komitetu Prognoz „Polska w XXI wieku” 1993–2006; obecnie Honorowy
Przewodniczący Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, Przewodniczący
Rady Naukowej w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN; od
2001 przewodniczący Advisory Editorial Board czasopisma Dialogue and
Universalism, wydawanego obecnie przez IFiS PAN.
Autor prac z zakresu biologii eksperymentalnej, teorii ewolucji, historii
i metodologii biologii, prognostyki, organizacji nauki.
PRACA W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN

W latach 1956–1961 Leszek Kuźnicki (niedługo po obronie doktoratu) został pracownikiem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, a dokładniej Zakładu
Materializmu Dialektycznego, kierowanego przez prof. dr hab. Czesława
Nowińskiego (1907–1981). Ówczesną atmosferę w instytucie opisał barwnie
prof. dr hab. Władysław Krajewski (w tamtych latach członek działającej
równolegle (i niejako „konkurencyjnej”) pracowni Filozoficznych Zagadnień
Przyrodoznawstwa, kierowanej przez dr Helenę Eilstein)
„Równolegle z naszym działał w IFiS zespół Czesława Nowińskiego. Jego
Zakład Materializmu Dialektycznego zajmował się początkowo ogólną teorią
poznania, później w coraz większej mierze – filozofią biologii, częściowo psychologii. Zakład nawiązał współpracę z psychologami i potem głównie z biologami. Miedzy profesorem Nowińskim a naszym zespołem panował pewien
antagonizm, związany z różnymi orientacjami metodologicznymi (mówiono
żartobliwie o »eilstenizmie« i »nowińszczyźnie«). Nasz zespół pracował
w tradycji filozofii analitycznej, starając się wykorzystywać osiągnięcia logiczno-metodologiczne neopozytywizmu, który zarazem poddawaliśmy krytyce.
Usiłowaliśmy stosować te osiągnięcia do rozwijania materializmu dialektycznego, traktując go raczej w sposób scjentystyczny […] Nowiński natomiast
kładł nacisk na dialektykę, na całościowe i rozwojowe ujęcie przyrody (jego
ulubione wyrażenie − to »całość rozwojowa«), powołując się na Hegla […]
a ze współczesnych na Piageta, u którego bywał kilkakrotnie. Nam zarzucał
pozytywizm i mechanicyzm, my jemu z kolei − spekulatywność i heglizm […].
Mimo zastrzeżeń, jakie zawsze miałem do metodologii Nowińskiego, muszę
teraz uznać, że miał on poważny dorobek w zakresie filozoficznych zagadnień
psychologii i biologii. Wyrazem tego dorobku w pierwszej z tych dziedzin był
zbiorek pod jego redakcją Z problematyki psychologii i teorii poznania
(1958), w którym autorami, poza nim byli psychologowie. W drugiej z tych
dziedzin należy odnotować książkę, którą napisał wraz z biologiem Leszkiem
Kuźnickim, O rozwoju pojęcia gatunku (1965), a także pewne późniejsze
zbiory, o których jeszcze będzie mowa.”1

—————————
W. Krajewski, Trzydzieści lat filozofii nauk przyrodniczych w Polskiej Akademii Nauk i poza
nią (1957–1987), Ruch Filozoficzny, 1989, 1, s. 5–6.
1
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O książce tej sam Profesor tak pisze z perspektywy lat:
„…ustalenia, do których doszliśmy w monografii O rozwoju pojęcia gatunku
były odkrywcze. Między innymi wykazaliśmy, że pojęcie gatunku, poczynając
od Arystotelesa i Teofrasta poprzez dzieła Linneusza i teorię doboru naturalnego Darwina, nie było tworzone drogą abstrakcji uogólniającej od wiedzy
o poszczególnych taksonach gatunkowych. Treścią pojęcia gatunku nigdy nie
były zatem kryteria wyróżniania gatunków. Gatunek stanowił zawsze składnik
pojęcia ogólnej teorii przyrody żywej, w tym czasie dominującej.”2

Co się zaś tyczy owych „późniejszych zbiorów”, to pierwszy z nich3 otwiera artykuł: Leszek Kuźnicki, Ewolucja molekularna a teoria doboru naturalnego, o którym sam Autor, po latach napisał: „szczególne znaczenie przypisuję [tej właśnie] pracy”.4 Do przedruku w niniejszym bloku wybraliśmy
wszakże inny artykuł Profesora, taki, który łatwiej będzie zapewne zrozumiały dla ogółu czytelników naszego pisma, a zarazem okaże się (za chwilę)
pomocny w dokonaniu zwięzłej charakterystyki zajętego przez Autora stanowiska w zakresie filozofii biologii.
Co ciekawe, charakterystyka ta okaże się blisko spokrewniona z tą (przytoczoną wyżej, odnoszącą się do generalnej filozoficznej orientacji zespołu
profesora Nowińskiego, a dokonaną przez jej ówczesnego „oponenta”). Otóż
owo wspomniane wyżej „całościowe i rozwojowe ujęcie przyrody” (ocierające się o zarzut „heglizmu”), inaczej zaś mówiąc ujęcie holistyczne i ewolucjonistyczne − odnajdujemy w takim oto sformułowaniu: „biosfera tworzy zintegrowany system ewolucyjny: zmiany jednego elementu niższego rzędu
zmieniają także i doskonalą inne elementy a w konsekwencji rozwojowi podlega całość”.5 W opozycji do prób sprowadzania wszystkich własności istot
żywych do poziomu molekularnego, Autor odnosi pojęcie życia do „przejawów, mechanizmów oraz praw istnienia i rozwoju systemów biologicznych
wyższego rzędu w toku ewolucji życia na Ziemi”.
Autor, dodajmy jeszcze, świadomie przeciwstawia swą centralną tezę ontologiczną (mówiącą, że pojęcie „żywy” oznacza formę istnienia skomplikowanych układów materialnych, formę, która jest nową jakością w stosunku
do własności poszczególnych komponentów (tezę, która „bynajmniej nie jest
powszechna”)) innym stanowiskom filozoficznym, jak w szczególności redukcjonizm i mechanicyzm funkcjonalny.
W świadomej opozycji do „nihilistycznych” stanowisk w kwestii definiowania pojęcia życia i dociekania jego natury, a także „minimalistycznych”
—————————
2 L. Kuźnicki, Autobiografia. W kręgu nauki, Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa 2002, s. 89.
3 Chodzi tu o tom: Cz. Nowiński (red.), Ewolucja biologiczna. Szkice teoretyczne i metodologiczne, Ossolineum, Wrocław 1974.
4 L. Kuźnicki, Autobiografia, op. cit., s. 150.
5 L. Kuźnicki, Czy i jak definiować życie?, w niniejszym tomie; pierwodruk w: Problemy, 1974, 6,

s. 10–13; artykuł ten, podkreślmy, zamieszczony został w dziale „Filozofia przyrody”.
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ujęć w kwestii perspektyw i zadania nauk biologicznych, stwierdza co następuje: „Sformułowanie definicji życia byłoby równoznaczne z określeniem
jego istoty. Można przyjąć, że do tego sprowadza się najbardziej odległy cel,
do którego zdąża biologia”. Ów optymizm (by nie rzec „maksymalizm”) poznawczy świadomie (jak można sądzić) nawiązuje do polskiej tradycji materialistyczno-ewolucjonistycznej, której prominentnym reprezentantem był
Marceli Nencki. Ten ostatni w swym odczycie O zadaniach biologicznej
chemii, wygłoszonym na IX Zjeździe Lekarzy i Przyrodników w Krakowie
w 1900 roku, jako jedno z głównych zadań tej dziedziny wskazał ujawnienie
różnicy między materią ożywioną i nieożywioną. „Głównym zadaniem chemii biologicznej jest wyjaśnienie zjawiska życia”. „Czy jest możebne – zapytuje dalej – aby cel ten został osiągnięty? Albo też, jak to niektórzy twierdzą,
semper ignorabimus? Z góry mogę powiedzieć, iż każdy, pracujący w zakresie biologii, dąży świadomie czy nieświadomie do tego celu.”6 „Możebne” −
jest, dodajmy, ale (właśnie) w perspektywie ewolucyjnej.
Swoje stanowisko w zakresie filozofii przyrody żywej jeszcze krócej
(i bardziej wyraziście, co z perspektywy dzisiejszych sporów, o których mowa
będzie w końcowym artykule naszego bloku, okaże się istotne) Profesor ujął
w takich oto słowach:
„Świat istot żywych jest materialny i poznawalny.”
Słowa te padły (wprawdzie) w artykule dotyczącym „Filozofii badań
naukowych Jana Dembowskiego”, ale oddają one również pogląd samego
Autora. Jego samego też w dużej mierze, jak można sądzić, dotyczą
poczynione dalej zastrzeżenia [ale Dembowski] „jednocześnie podkreślał
specyfikę zjawisk biologicznych:»w stosunku do mechanizmu i witalizmu
nasze stanowisko jest jasne.Wszystko, co się w ustroju dzieje
jest materialne. Ale istnieje substancjażywa, która prócz strony
materialno-energetycznej posiada jeszcze swojąwłasną, odmienna jakość.
Procesy dotyczące całości organizmu żywego noszą na sobie piętno życia,
które nie jest ani fizyka ani chemią. Czy poglądpodobny jest witalizmem?
Może jest on zwyczajnie poglądem biologicznym,obrona swoistości tych
zjawisk, z jakimi biolog codziennie ma do czynienia«”.7
Gdy zatem Profesor Kuźnicki (w tym samym mniej więcej okresie)
stwierdza „miałem ukształtowany materialistyczny światopogląd z domieszką agnostycyzmu”8 to ową „domieszkę” można – wobec wagi tej i wcześniejszych deklaracji – z czystym sumieniem pominąć.

—————————
M. Nencki, Przegląd Lekarski, 1900, 31, s. 466–468.
L. Kuźnicki, Filozofia badań naukowych Jana Dembowskiego, Kosmos, 1984, 4, 416.
8 L. Kuźnicki, Autobiografia, op. cit., s. 296.
6
7
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W OBRONIE PAN, A ZATEM TAKŻE W OBRONIE IFIS

Profesor w 1981 roku należał do grona osób przygotowujących ustawę
o PAN. Los sprawił, że dziesięć lat później stał się (głównym) obrońcą Akademii.
Trawestując tytuł zamieszczonej niżej pracy „Czy i jak definiować życie?”
sytuację ówczesną można ująć w postaci takiego oto zagadnienia: „Czy i jak
(z)definiować Akademię?” Odpowiedź („strony przeciwnej”) brzmiała: „Nie
definiować – lecz zlikwidować!”.
W Autobiografii czytamy w związku z tym:
„Pierwsze poważne starcie o istnienie Akademii nastąpiło 17 lutego 1990 na
posiedzeniu Prezydium Rządu, na którym rozpatrywano założenia do aktów
prawnych dotyczących nauki. Chodziło głównie o stworzenie nowej struktury
państwowej – Rady Badań Naukowych – która byłaby jedynym dysponentem
środków budżetowych na naukę. Ukrytym celem było zakwestionowanie istnienia PAN w dotychczasowej strukturze […] Prezydium Rządu podzielało
pogląd artykułowany przez wiceministra [edukacji], że żadna nowa ustawa
o PAN nie jest potrzebna; Akademia winna zostać sprowadzona do rangi jednego z wielu towarzystw. Ja natomiast twierdziłem, że takie rozwiązanie byłoby katastrofalne dla nauki w Polsce i że jest bardzo źle, kiedy […] dyskusja
merytoryczna o nauce jest zdominowana przez ideologię; [w kolejnych miesiącach] odbyło się kilka spotkań na szczeblu struktur rządowych, na których
starano się mnie bezskutecznie skłonić nie tylko do zmiany poglądów, ale
wręcz do kapitulacji” […] Dwaj kolejni ministrowie MEN wielokrotnie, publicznie i prywatnie, oświadczali, że „zlikwidują PAN”. Na takie wystąpienia
miałem zawsze jedną odpowiedź: dotychczas polskie instytucje naukowe likwidowali tylko zaborcy.”

Obrona się powiodła. Co więcej, powiodło się także uchwalenie nowej
ustawy o Akademii, która „gruntownie zmieniła jej oblicze”. Profesor nie
ukrywał swej osobistej satysfakcji:
„Pierwszą część referatu [wygłoszonego na grudniowej Sesji Zgromadzenia
Ogólnego PAN w 1998 roku9] zatytułowałem – Skuteczna obrona Akademii.
Pisałem o niej już w kilku miejscach i nie ma powodu wracać do tamtej »epopei«. Bez sukcesu na tym polu nie byłoby ustawy o PAN z 25 kwietnia 1997
i związanych z nią pozytywnych następstw. Moja satysfakcja była tym większa, że zostały w niej uwzględnione postulaty, które po raz pierwszy przedstawiłem na Prezydium PAN 23 listopada 1981 oraz w moim wystąpieniu na
Zgromadzeniu Ogólnym 15 grudnia 1989.”10

—————————
9 L. Kuźnicki, Polska Akademia Nauk z perspektywy działalności kierownictwa Akademii
1990–1998, „Nauka” 1999 (1), s. 3–39.

L. Kuźnicki, Polska Akademia Nauk 1952–1998. Zamierzenia i realizacja, Warszawa 2018,
s. 74.
10
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Po latach Profesor, wracając do oceny ówczesnych przemian i swych własnych na tym polu dokonań („wiele spraw widzę ostrzej a ich ocena stała się
bardziej jednoznaczna”), dodaje:
„Zatrzymam się przez chwilę na tych sprawach, gdyż słyszałem opinie kwestionujące ten fakt. Pod rządami nowej ustawy Akademia straciła charakter
urzędu centralnego. Reprezentantem PAN jako osoby prawnej oraz kierującym bieżącą działalnością stał się prezes. Stanowisko sekretarza naukowego
przestało istnieć, a jego funkcję przejął prezes Akademii. Cały skład jej kierownictwa wyłaniany jest w drodze wyborów. Prezes Rady Ministrów dokonuje jedynie aktu powołania.”11

Obrona Akademii (jako całości) była – dodajmy – zarazem jednocześnie
obroną tej jej „części składowej”, jaką stanowi IFiS. Profesor – dodajmy i to
jeszcze – swoje miejsce pracy sprzed kilku dekad zachowuje najwyraźniej
w życzliwej pamięci, w wydanej bowiem rok temu książce (o dziejach PAN)
wymienia jego nazwę aż jedenaście razy (sic!) i zawsze w pozytywnym kontekście. Co więcej, cały osobny paragraf poświęca w tej książce prezentacji
organizacyjnych dokonań założyciela IFiS, Adama Schaffa, przytaczając bardzo obszerne fragmenty jego książki „Moje spotkania z nauką polską” (Warszawa 1997), wyraźnie zaznaczając przy tym, że jest to książka poświęcona
rozwojowi nauk społecznych „w okresie 45 lat PRL”,12 jej autor zaś był
„ostatnim żyjącym [wówczas] członkiem Komisji KC PZPR, która decydowała o powołaniu do życia Polskiej Akademii Nauk”. Adam Schaff pisał:
„Nasza decyzja była pozytywna, a w ślad za tym Polska Akademia Nauk
została powołana do życia […] Na tym »komuchowskim« polu wyrósł kilka lat
później IFiS PAN. Była to organizacja nowoczesna, wielka jak na normalne
standardy w tej dziedzinie […] Tę Akademię i ten jej Instytut Filozofii i Socjologii wybudowaliśmy wówczas my, polscy komuniści, gdyż to my decydowaliśmy o tym, co będzie zrobione i jak. Niebywałym wysiłkiem nie tylko finansowym, lecz również intelektualnym stworzyliśmy »na gołej ziemi« coś,
czego nigdy przedtem w Polsce nie było. Stworzyliśmy – magna pars fui w tej
robocie – Instytut, który odgrywał rolę w skali międzynarodowej.”

Profesor Kuźnicki mógł przytoczyć te słowa profesora Schaffa, choć nie
musiał. I my je zatem tu przytaczamy – ale w poczuciu obowiązku.
*
Wypadałoby zapewne (w tym samym nastroju „sięgania do korzeni”) dodać jeszcze parę słów o wspomnianych powyżej czasach zaborów, o nauce
(uprawianej wbrew wszelkim przeciwnościom, nawet w twierdzy Szlissel—————————
11
12

Ibidem.
Ibidem, s. 50.
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burskiej); o instytucjach naukowych tamtych lat; o zbudowaniu Pałacu Staszica (w nim zakład miał Henryk Hoyer, a dziś siedzibę ma m.in. IFiS PAN,
a więc i nasza redakcja) o wykładach Benedykta Dybowskiego z ewolucjonizmu w Szkole Głównej (o rzut beretem stąd), o Karolu Strasburgerze i jego
wystąpieniu w tejże Szkole O istocie i zadaniu nauk przyrodzonych, o Marcelim Nenckim i o związkach nauk biologicznych z filozofią w jego czasach –
i o zadaniach w tej mierze „na dziś”: w tym – o potrzebie przygotowania
tomu (a jeszcze lepiej: serii) pod roboczym tytułem „Polska filozofia nauk
biologicznych (dawniej i dziś)”, najlepiej pod szyldem instytucji tak skutecznie obronionej przez dzisiejszego Jubilata.
Do niektórych ze wskazanych tu wątków wracam w swoim artykule
(umieszczonym na końcu bloku), ale inne przyjdzie zapewne pozostawić na
razie otwarte.
*
Dziewięćdziesięciolecie urodzin Profesora uczcił zorganizowaniem (14–16
grudnia 2018) uroczystej sesji naukowej Jego „macierzysty” Instytut Biologii
Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN (sesja owa połączona była,
dodajmy, z obchodami setnej rocznicy powstania samego instytutu).
W odróżnieniu od tamtej uroczystości, nasze sympozjum miało skromny
wystrój i roboczy charakter. Tym bardziej więc poczuliśmy się zaszczyceni,
że Dostojny Jubilat nie tylko zechciał osobiście wziąć w nim udział, ale, co
więcej, przedstawił referat zatytułowany „Biologia ewolucyjna w Polsce
1949–1956” – tym cenniejszy, że odwołujący się do osobistych doświadczeń.
Poszczególni uczestnicy sympozjum w różny sposób nawiązywali do twórczości Profesora.
*
SPIS WYBRANYCH PRAC PROF. LESZKA KUŹNICKIEGO –
PODNOSZĄCYCH (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO) FILOZOFICZNE
KWESTIE NAUK BIOLOGICZNYCH
L. Kuźnicki, Cz. Nowiński, Historyczne przesłanki pojęcia gatunku, Kosmos, 1964, A 13
(6), s. 483–500.
Cz. Nowiński, L. Kuźnicki, O rozwoju pojęcia gatunku, PWN, Warszawa 1965.
L. Kuźnicki, On the Development of the Greatest Unifying Theories in Biology, Organon,
1966, 3, s. 95–108.
L. Kuźnicki, A. Urbanek, Zasady nauki o ewolucji, t. 1–2, PWN, Warszawa 1967–1970.
L. Kuźnicki, The Relationship between Evolution and Genetics, w: XIII International
Congress of the History of Sciences, Nauka, Moscow 1971, s. 1–17.
____ , Aktualne poglądy na gatunek, Wiadomości Parazytologiczne, 1973, 19 (4),
s. 529–537.
____ , Czy i jak definiować „życie”?, Problemy, 1974, 6, s. 10–13.
____ , Ewolucja molekularna a teoria doboru naturalnego, w: Ewolucja biologiczna.
Szkice teoretyczne i metodologiczne, Cz. Nowiński (red.), Ossolineum, Wrocław 1974,
s. 13–38.

18

Włodzimierz Ługowski

L. Kuźnicki, J. Kuźnicki, Rozważania nad ewolucją molekularnych mechanizmów ruchu
wynikających ze współdziałania aktyny i miozyny, w: Ewolucja biologiczna. Związek
organizacji i ewolucji w biologii, Cz. Nowiński et al. (red.), Ossolineum, Wrocław
1981, s. 217–238.
L. Kuźnicki, Filozofia badań naukowych Jana Dembowskiego, Kosmos, 1984, 33 (4),
s. 413–424.
____ , Pochodzenie eukariota w aspekcie ewolucji cytoszkieletu i systemów ruchowych
komórek, Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Zakresu Biologii Molekularnej, 1986, 13,
s. 73–88.
Biologia ewolucyjna, w: Historia nauki polskiej, t. 4, cz. III, Wrocław 1987, s. 323–339.
____ , Rola symbiozy w ewolucji eukariota, Kosmos, 1987, 36 (3), s. 529–544.
____ , Wczesna ewolucja komórek eukariotycznych – fakty i hipotezy, Postępy Biologii
Komórki, 1989, 16 (3), s. 323–344.
____ , Autobiografia. W kręgu nauki, Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa 2002.
____ , Granice życia, Elipsa, Warszawa 2006.
____ , Ewolucjonizm w Polsce 1883–1959, Kosmos, 2009, 58 (3–4), s. 297–313.
____ , Polska Akademia Nauk 1952–1998. Zamierzenia i realizacja, Warszawa 2018.

FILOZOFIA I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
Tom 7, część 2, 2019

Leszek Kuźnicki

CZY I JAK DEFINIOWAĆ ŻYCIE1
STRESZCZENIE

Biologia jest nauką o życiu. Określenie to, zwięzłe i najczęściej stosowane, zadowala prawie wszystkich. Zupełnie inaczej ma się sprawa, kiedy pada pytanie „Co to
jest życie?”. Wówczas okazuje się, że nie można wskazać ani jednej właściwości,
której obecność lub brak jednoznacznie rozdzielałaby „żywe” od „nieżywego”. Autor
przedstawia źródła tych trudności a następnie przedstawia własną próbę rozwiązania
problemu definicji życia — odwołującą się do idei poziomów organizacji biologicznej.
Jego zdaniem, dla scharakteryzowania zjawisk, które są przedmiotem badań biologii
powinniśmy posługiwać się nie jednym pojęciem życia (lub żywego organizmu), lecz
trzema pojęciami: zorganizowanej materii biologicznej (dla poziomu molekularnego
i subkomórkowego), organizmu żywego (dla poziomu osobnika) i życia (dla sfery
zjawisk rozgrywających się na płaszczyźnie populacyjno-gatunkowej i biocenotycznej).
Słowa kluczowe: definiowanie życia, organizm żywy, zorganizowana materia
biologiczna.

Tytułowy problem bynajmniej nie jest nowy. Claude Bernard, wielki fizjolog francuski XIX wieku, po analizie różnych — od Arystotelesowskiej począwszy — definicji życia doszedł do wniosku, że żadna z nich nie jest zadowalająca. Uważał on, że sprecyzowanie definicji życia jest w ogóle niemożliwe z uwagi na fragmentaryczność poznania zjawisk biologicznych, a także
zbędne, bowiem życie należy do kategorii pojęć elementarnych. W przyrodzie nie spotykamy „życia”, a jedynie żywe organizmy. Te zaś mają tak charakterystyczne cechy, że nie ma obaw o pomyłkę przy rozpoznaniu „żywego”
i „nieżywego”.
Rozwój badań biologicznych nie potwierdził sądów Bernarda, jakoby
problematyka „życia”, sprowadzona do żywych organizmów, nie wnosiła
jakichkolwiek nieporozumień. Już pierwsze wątpliwości musiało wzbudzić
wykryte wkrótce zjawisko anabiozy, polegające na całkowitym, ale odwracalnym zaniku metabolizmu i wszelkich innych funkcji życiowych.
—————————
1

Pierwodruk: Problemy 1974, nr 6, s. 10–13. Publikujemy z niewielkimi zmianami redakcyjnymi.
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Wielokrotnie powtarzane doświadczenia wykazały, że suche nasiona
niektórych gatunków roślin znoszą wielodobowe przebywanie w ciekłych
gazach (np. w wodorze o temperaturze minus 235°C) lub parogodzinne gotowanie, nie tracąc przy tym zdolności do kiełkowania. W podanych warunkach nie może być mowy o przemianie materii.

CZY „NIEŻYWE” ZNACZY „MARTWE”?

Stwierdzono, że podobne doświadczenia jak z suchymi nasionami udają
się z innymi organizmami roślinnymi i zwierzęcymi pozostającymi w stanie
anabiozy. Określenie „anabioza” – „życie nieczynne” lub „życie utajone” —
sugeruje, że mamy do czynienia z organizmami żywymi. Ten punkt widzenia
jeszcze przed pół wiekiem poddał wnikliwej krytyce Jan Dembowski. Anabioza jest przypadkiem przejścia organizmu od stanu życia do nieżycia,
z pominięciem procesu umierania. Zdaniem Dembowskiego, sprzeczne
z „żywym” jest tylko „nieżywe”. Będzie jednak poważnym błędem utożsamienie „nieżywego” z „martwym”. „Nieżywe” nie posiada cechy życia — to
wszystko, co o nim powiedzieć możemy. Natomiast „martwe” jest czymś
więcej, bowiem mieści w sobie historię swego powstania, było kiedyś „żywe”
i określoną drogą — drogą umierania — doszło do swego stanu obecnego. Ta
określona droga przejścia „żywego” w „martwe” zasługuje na specjalną
uwagą. Śmierć organizmu wiąże się zawsze z nieodwracalnymi zmianami
struktury i składu chemicznego. Nie tylko zanika przy tym cecha życia, ale
jednocześnie cechy fizyczne ustroju zmieniają się tak dalece, że nie mogą już
powrócić do stanu poprzedniego.
Wysychanie nasienia natomiast jest procesem całkowicie odmiennym.
Jest to proces odwracalny, w jego przebiegu nie ma żadnych zjawisk cechujących umieranie, nie zachodzą reakcje chemiczne nieodstępnie towarzyszące każdej śmierci. Dlatego właśnie suche nasiona nie są ani żywe, ani
martwe. Są po prostu nieżywe, nie odpowiadają definicji organizmu żywego.
Organizm żywy jest układem materialnym o specyficznym składzie chemicznym (kwasy nukleinowe, białka, lipidy, cukry, woda, niektóre sole mineralne) i określonej strukturze fizycznej, układem wykazującym zjawiska
przemiany materii i pobudliwości. Jeśli gdziekolwiek znajdziemy ciało materialne posiadające te cechy, z wszelką pewnością powiedzieć możemy, iż
ciało to okaże się organizmem żywym.
Suche nasiona i inne organizmy w stanie anabiozy nie spełniają definicji
organizmu żywego zarówno ze względu na brak typowych funkcji, jak również i na skład chemiczny. Zawierają co prawda wszystkie potrzebne związki
organiczne i mineralne, ale zawartość wody spada poniżej wymaganego minimum. Założenie, że suche nasiona — szczególnie po umieszczeniu w warunkach eksperymentalnych — nie żyją, jest negowane przede wszystkim
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z uwagi na ich zdolność wytworzenia żywej rośliny. Nigdy jednak suche nasienie nie wykiełkuje. Zdolność tę ma tylko nasienie napęczniałe. Dzięki
zwiększonej zawartości wody przybiera ono strukturę fizyczną, charakterystyczną dla organizmu żywego. Nie jest paradoksem, że sumarycznie
nasienie żywe od nieżywego różni się tylko zawartością wody. Woda (łącznie
z odpowiednim zakresem temperatury) jest czynnikiem, który umożliwia
zapoczątkowanie szeregu przemian, w których wyniku pojawiają się uprzednio stracone struktury, organizacja i funkcja. Suche nasienie nie żyje, ale
nasienie napęczniałe, zdolne do kiełkowania, jest żywym organizmem.
Przedstawione tu stanowisko nie cieszy się powszechnym uznaniem, ale
wydaje mi się bardziej spójne od poglądu uznającego organizmy w stanie
anabiozy za żywe. Niezależnie od dyskusji, czy suche nasiona, wyschnięte
zarodniki roślinne, wyschłe wrotki i niesporczaki, otorbione pierwotniaki,
suche porosty żyją, czy nie żyją, podane fakty dowodzą, że może istnieć wiele
stanów przejściowych i przypadków granicznych, dla których pojęcie żywego
organizmu bynajmniej nie jest jasne. Właśnie te przypadki stały się przedmiotem długich sporów, ciągnących się po dzień dzisiejszy. Spory te szczególnie przybrały na ostrości w następstwie powstania i rozwoju nowego
kierunku, zwanego biologią molekularną.

KOTY I KAMIENIE — ALE WIRUS?

Niektóre wirusy o typowo krystalicznej strukturze są zbudowane z jednej
cząsteczki kwasu nukleinowego i okrywy białkowej. Czy pojedyncza cząsteczka, która w określonych warunkach wykazuje pewne właściwości organizmu, może być uznana za żywą? Wątpliwości, jakie nasuwają się w toku
badań molekularnych co do zakresu pojęć „żywy” i „nieżywy”, wyraził lapidarnie angielski biochemik Norman Wingate Pirie:
„Nie mamy wątpliwości, że koty i psy są żywe, podczas gdy woda i kamienie
żywymi nie są. Istnieją jednak obszary pośrednie, gdzie intuicyjne pojmowanie słów przestaje wystarczać. Określenie »życie« i »żywy« mają niewątpliwie
wyraźne znaczenie, kiedy używają ich poeci, rakarze i żołnierze, lecz maleje
ono lub nawet zanika całkowicie, kiedy używa się ich do opisu zjawisk obserwowanych w hodowli tkanek, wirusów czy w badaniach kinetycznych powiązanych ze sobą układów enzymatycznych. Na pytanie, czy przechodzący przez
sączki wirus jest żywy, czy też nieżywy, jedyną rozsądną odpowiedzią jest: nie
wiem. Znam szereg jego własności i jeśli jakaś komisja zdefiniuje słowo »żywy«, będę mógł stwierdzić, czy badany wirus mieści się w tej definicji.”2

—————————
2 N. W. Pirie, On the Meaninglessness of the Terms “Life” and “Living,” w: J. Needham, D. E.

Green (red.), Perspectives in Biochemistry, Cambridge University Press, Cambridge 1937, s. 22.
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Jeśli istnieją tak różnorodne i poważne trudności, czyż nie jest rzeczą właściwą zgodzić się, iż przy obecnym stanie nauki nie potrafimy zdefiniować ani
pojęcia „życie”, ani nawet określenia „organizm żywy”? Oczywiście, można
rozwijać badania biologiczne, nie troszcząc się o definicję życia, żywego organizmu i wielu innych podstawowych pojęć. Posiadanie definicji jest jednak
o wiele korzystniejsze niż jej brak. Nawet Pirie nie wykluczał, że definicja arbitralna mogłaby pomóc w rozstrzygnięciu niektórych spornych problemów.
Definicja jest powołana do spełnienia ważnej roli — powinna stać się narzędziem pracy, umożliwić jasne sformułowanie rozwiązywanych zagadnień.
Sformułowanie definicji życia byłoby równoznaczne z określeniem jego
istoty. Można przyjąć, że do tego sprowadza się najbardziej odległy cel, do
którego zdąża biologia. Byłoby jednak próżną stratą czasu zastanawiać się,
kiedy to może nastąpić i czy w ogóle jest możliwe zbudowanie definicji ostatecznej, która w wyniku postępu badań nie wymagałaby uzupełnień i zmian.
W każdym razie, jeśli rezygnujemy z formułowania definicji życia, która byłaby syntezą wiedzy o definiowanym przedmiocie (zjawisku) i z której, jak
w naukach fizykalnych, powinno się wyprowadzić wszystkie istotne właściwości zdefiniowanego zjawiska, wówczas odpada wiele trudności natury
poznawczej i formalnej. Przede wszystkim jesteśmy wolni od konieczności
budowania definicji równościowej typu: „Życie jest to...” lub „Żywy organizm
jest to...”. Definicja nasza może mieć postać definicji realnej uwikłanej, to
jest takiej, w której układ szeregu zdań charakteryzuje łącznie dane zjawisko.
Jeśli nawet nie wszystkie składniki naszej definicji roboczej dadzą się określić dokładnie, to ich mglistość nie będzie miała na celu ukrycia naszej niewiedzy. Przeciwnie, te słabe strony definicji mogą być czynnikiem pozytywnym, ukazującym trudności, których rozwiązanie jest zadaniem nauki.
Nie mamy już wątpliwości, że pojęcie życia było i jest używane w bardzo
różnym sensie, i to właśnie przede wszystkim prowadziło do nieporozumień
i sporów. Czy fakt ten nie powinien skłonić do refleksji? Widocznie przejawy
życia zachodzą jednocześnie w kilku płaszczyznach, tak że jedna uogólniająca definicja życia jest prawdopodobnie nieosiągalna, a w każdym razie nie
jest na miarę biologii współczesnej.

TRZY POZIOMY ORGANIZACJI BIOLOGICZNYCH

Dla charakterystyki zjawisk, które są tradycyjnie sferą badań biologii,
powinniśmy raczej posługiwać się nie jednym pojęciem „życia” (lub pojęciem „żywego organizmu”), lecz przynajmniej trzema pojęciami, z których
każde wymaga odrębnego scharakteryzowania. Są to pojęcia:
— zorganizowanej materii organicznej,
— organizmu żywego,
— życia.
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Ta koncepcja stanowi próbę rozwiązania problemu definicji „życia” na
podstawie idei poziomów organizacji biologicznych. Pierwszy poziom dotyczy podstawowej strefy badań biologii molekularnej. Dziedzina ta zajmuje
się poznaniem budowy i funkcji cząsteczek kwasów nukleinowych i białek
oraz struktur subkomórkowych, to jest błon wewnętrznych i zewnętrznych,
jądra, chromosomów, mitochondriów, rybosomów, a także wirusów. Na
poziomie molekularnym nie spotyka się żadnych zjawisk, które nie dałyby
się sprowadzić do znanych praw fizyki i chemii (prawa fizykalne). Mimo to
istnieją wyraźne i zasadnicze różnice między elementarnymi obiektami fizycznymi a elementarnymi obiektami biologicznymi, które łącznie nazwałem
zorganizowaną materią biologiczną. Przede wszystkim nawet najprostsze
biologiczne obiekty elementarne jak pojedyncze molekuły białka lub kwasów
nukleinowych mają ogromne rozmiary i wielką różnorodność w porównaniu
z elementarnymi obiektami fizycznymi — atomami, jądrami atomowymi lub
cząstkami elementarnymi. W świecie nieorganicznym obiekty elementarne
tworzą niewielką liczbę stosunkowo prostych struktur wyższego rzędu. Natomiast białka, kwasy nukleinowe wraz z innymi związkami organicznymi
i nieorganicznymi wchodzą — w różnorodnych kombinacjach — w skład
struktur wyższego rzędu; te z kolei są elementami struktur bardziej złożonych, o stale wzrastającej hierarchii (np. cząsteczka kwasu dezoksyrybonukleinowego, chromosom, jądro). Hierarchii struktur odpowiada hierarchia
funkcji, polegająca na kontroli procesów i ich wzajemnego podporządkowania się. Pełna integracja funkcji zachodzi jednak na poziomie wyższym od
zorganizowanej materii organicznej, a mianowicie na poziomie osobnika.
Jeśli samodzielny organizm jest jednocześnie pojedynczą komórką, np.
amebą, wówczas wyraźnie dostrzegamy, że jakkolwiek wszystkie jej elementy składowe należą do poziomu molekularnego, to jednak w następstwie
hierarchicznego podporządkowania sprowadzają się w ostatecznej postaci
do zachowania przez amebę integralności oraz do typowych właściwości
organizmu żywego, jakimi są przeżywanie i zdolność rozmnażania się. Tych
właściwości nie ma zorganizowana materia organiczna.
Na fakt ten pierwszy zwrócił uwagę Ludwig von Bertalanffy, twórca teorii
systemów. „Problem życia jest problemem organizacji — pisał już w latach
trzydziestych — nie istnieje żadna żywa substancja, tylko żywe organizmy.”
W przyrodzie spotykamy ogromną różnorodność gatunków zwierzęcych
i roślinnych, wszędzie jednak procesy i zjawiska życiowe przebiegają w zindywidualizowanych, ograniczonych czasowo i przestrzennie obiektach, zwanych organizmami. Organizmy mogą być wyłącznie pojedynczymi komórkami o uproszczonej budowie (bakterie, sinice) lub normalnej (pierwotniaki)
albo też — jak człowiek — ogromnie złożonymi systemami, na które składają
się miliardy komórek uporządkowanych w układ tkanek i narządów. Na wątpliwości wysunięte przez Piriego należy zatem odpowiedzieć, iż nieuzasadnione jest rozciąganie terminu „żywy” poza przynależny mu obszar, to jest
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na procesy charakteryzujące funkcje cząsteczek, ultrastruktur, organelli komórkowych lub wirusów. Zastosowanie pojęcia „żywy” do jakiegokolwiek
izolowanego elementu komórki wzmaga tylko zamęt pojęciowy. Jaki jest
więc sens posługiwania się pojęciem zorganizowanej materii organicznej dla
charakterystyki zjawisk życiowych? Odpowiedź na to pytanie dotyka najbardziej spornego problemu metodologicznego biologii lat siedemdziesiątych.
Reprezentowana w tym artykule teza, że pojęcie „żywy” oznacza formę
istnienia skomplikowanych układów materialnych, formę, która jest nową
jakością w stosunku do właściwości poszczególnych komponentów, bynajmniej nie jest powszechna. Obecnie głoszone są twierdzenia krańcowo mechanicystyczne. Jacques Monod i François Jacob twierdzą, że wszystkie
właściwości istot żywych można bezpośrednio wiązać ze strukturą makrocząsteczek dwóch klas — białek globularnych i kwasów nukleinowych.
Z kolei Michael Simon nazywa organizmy „mechanizmami fizycznymi z ewolucyjną historią”. Nie oznacza to przypisywania im pierwiastka duchowego
czy tajemnego, lecz jedynie podkreślenie, że wykazują one szeroki zakres
właściwości odróżniających je od innych maszyn, które nie mogą być opisane jako żywe.
„Wyrażenie »żywa materia« — pisze Simon — powinno oznaczać nie specjalny rodzaj materii ani nawet materię specjalnie uporządkowaną, lecz materię, która utrzymuje się w określonej relacji do żywych organizmów.
W tym sensie można nawet powiedzieć, że to organizm nadaje życie materii,
a nie odwrotnie, że materia żywa nadaje życie organizmowi.”3
Stąd już tylko krok do włączenia funkcjonalnej definicji żywego organizmu, która pomija podłoże materialne. W takim ujęciu, wysuwanym przez
niektórych matematyków i cybernetyków, określenie „żywy” przysługiwałoby w równym stopniu obiektom biologicznym, co i maszynom, a także układom pozaziemskim, gdyby wykazywały funkcje analogiczne do organizmów.
Pojęcie zorganizowanej materii pozwala na przeciwstawienie się obu tym
skrajnościom, to jest mechanicyzmowi funkcjonalnemu i skrajnemu redukcjonizmowi, próbującemu wyjaśniać wszelkie zjawiska życia za pomocą
struktury makrocząsteczek. Opierając się na koncepcji zorganizowanej materii organicznej, możemy też konsekwentnie interpretować zjawisko anabiozy jako odwracalną przerwę w procesach życiowych organizmów. Anabioza występuje wówczas, gdy zorganizowana materia organiczna nie traci swej
architektoniki mimo zmian, które uniemożliwiają przemianę materii.

—————————
M. A. Simon, The Matter of Life. Philosophical Problems of Biology, Yale University Press, New
Haven 1971, s. 195.
3
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GATUNEK — CZYLI NIEŚMIERTELNOŚĆ

Żywe organizmy są to takie obiekty, w których procesy fizykochemiczne
— umożliwiające stałą wymianę materii i energii przy zachowaniu układu —
zachodzą na podłożu składającym się z kwasów nukleinowych, białek, lipidów i cukrów. Gdyby w przyszłości udało się laboratoryjnie odtworzyć organizm w wyniku syntezy i kompozycji swoiście zorganizowanej materii
organicznej, oczywiście będzie to organizm żywy, aczkolwiek –w odróżnieniu od innych — pozbawiony tradycji ewolucyjnej. Układ homeostatyczny,
zachowujący się podobnie jak obiekty biologiczne, ale oparty na innej strukturze materialnej, będzie organizmem, ale nie będzie żywy. Teza ta wynika
z historycznego i geobiocenotycznego aspektu zjawisk życiowych i wiąże się
z trzecim ponadosobniczym poziomem organizacji biologicznej. Poziom ten,
według mojej propozycji, obejmuje populacje, gatunki i ich zespoły, to jest
biocenozy i ekosystemy, i zintegrowany planetarny system żywy, czyli biosferę (geobiocenozę).
Mamy tu do czynienia przynajmniej z trzema hierarchicznie podporządkowanymi poziomami (populacyjno-gatunkowym, biocenotycznym, geobiocenotycznym). Istnieją jednak przesłanki, które pozwalają na traktowanie
ich jako całości zasadniczo różnej od poziomu osobniczego (organizmalnego), jak również molekularnego. Przed trzema i pół miliardami lat, na
najwcześniejszych etapach ewolucji biologicznej na Ziemi, powstaniu pierwotnych organizmów musiało towarzyszyć utworzenie biosfery złożonej
z równie pierwotnych systemów ponadosobniczych. Z upływem lat, a szczególnie w okresie ostatniego miliarda, geobiocenoza uległa ogromnemu rozszerzeniu i zróżnicowaniu gatunkowemu, a wchodzące w jej skład biocenozy
– skomplikowaniu i udoskonaleniu. Zawsze jednak ponadosobnicze procesy
biologiczne przebiegały, podobnie jak i obecnie, w zintegrowanym planetarnym systemie żywym. Charakterystycznym rysem tego systemu jest, obok
zróżnicowania gatunkowego i biocenotycznego, wzajemne dopasowanie
i zależności jego elementów składowych, mimo stałej ewolucji.
Płaszczyzna zjawisk życiowych zaliczanych do poziomu ponadosobniezego i rozpatrywanych w dużej skali czasowej jest w biologii tradycyjnie
nazywana filogenezą. W odróżnieniu bowiem od procesów i zmian, jakim
podlega osobnik podczas swego życia, czyli podczas ontogenezy, filogeneza
oznacza rozwój rodowy, to znaczy zmiany w łańcuchu potomków.
Przejście od poziomu organizmalnego do poziomu, ponadosobniczego
charakteryzuje się pojawieniem właściwości, które w ogóle nie mają charakteru osobniczego i nie dają się z niego wyprowadzić. Mamy tu do czynienia
z bardzo wyraźnym przejściem jakościowym, jeszcze wyraźniejszym niż przy
relacji: zorganizowana materia organiczna — żywy organizm.
Organizm żywy jest obiektem materialnym o ograniczonym czasie istnienia. Ograniczenie to wynika z jego programu genetycznego, który jest mu
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przekazany w najwcześniejszym etapie istnienia. Co więcej, średni czas życia
osobnika jest cechą przystosowawczą nie jego, lecz ponadosobniczego zespołu, którego jest on elementem, tzn. gatunku. Średnia długość życia jest po
prostu optymalną wielkością, która zapewnia wydanie potomstwa, czyli kontynuację gatunku w czasie. Organizm żywy w toku ontogenezy nie podlega
ewolucji. Żadne cechy nabyte nie dziedziczą się, osobnik nie jest więc jednostką ewolucyjną.
Zasadniczo różne od wymienionych są właściwości systemów biologicznych wyższego rzędu. Gatunki i ich zespoły są jednostkami potencjalnie nieśmiertelnymi, to znaczy nie mają żadnych mechanizmów wewnętrznych,
które ograniczałyby ich istnienie w czasie. Jedynym ograniczeniem są tu
warunki zewnętrzne — zmiana cech fizycznych środowiska, wyczerpanie się
jego zasobów i konkurencja innych gatunków. Aby sprostać tym przeciwnościom, jednostki biologicznie wyższego rzędu mają możliwość przekształcania się w czasie i dostosowywania się do nowych okoliczności. Możliwości te
są to mechanizmy ewolucji, które zawierają w sobie i wykorzystują właściwości zorganizowanej materii organicznej oraz organizmów żywych, ale rozgrywają się przede wszystkim na płaszczyźnie populacyjno-gatunkowej
i biocenotycznej. Z uwagi na fakt, że biosfera tworzy zintegrowany system
ewolucyjny, zmiany jednego elementu niższego rzędu zmieniają także i doskonalą inne elementy, a w konsekwencji rozwojowi podlega całość.
Tę sferę zjawisk proponuję nazwać „życiem”. Pojęcie to będzie dotyczyło
wszelkich przejawów, mechanizmów oraz praw istnienia i rozwoju systemów
biologicznych wyższego rzędu w toku ewolucji na Ziemi.
Nie ma żadnych dowodów, które wskazywałyby, że w skali Wszechświata
ewolucja biologiczna na Ziemi była jedynym czy tym bardziej najlepszym
sposobem wytworzenia układów samosterujących, samoodtwarzających się
i przekształcających w czasie wraz z otoczeniem. Wiemy natomiast, że na
poziomie molekularnym wszystkie organizmy, które aktualnie występują
na Ziemi — poczynając od bakterii aż do człowieka — są wyjątkowo ujednolicone. Nie jest to dowodem, że zorganizowana materia organiczna jest
optymalnym rozwiązaniem fizykochemicznym, lecz jedynie świadectwem
spokrewnienia i wspólnego pochodzenia współczesnych gatunków.
Proces biogenezy był poprzedzony ewolucją chemiczną i już jej przebieg
określał możliwości takiego a nie innego składu chemicznego ultrastruktury
protobiontów (praorganizmów). Ewolucja chemiczna była związana z przekształceniami, jakie dokonywały się w atmosferze i skorupie ziemskiej. Całość zaś procesu zapoczątkowało powstanie (przed około 4,6 miliardami lat)
Układu Słonecznego, w którym to w optymalnej odległości ośmiu minut
świetlnych ukształtowała się mała planeta – Ziemia. Tak więc ciąg szczęśliwych zbiegów okoliczności warunkował powstanie „życia”.
Dzisiaj już z ogromnym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że
ciąg takich przemian nie zaistniał i nie będzie mógł zaistnieć ma żadnej
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z pozostałych ośmiu planet (łącznie z księżycami) Układu Słonecznego.
Układ Słoneczny jest oszałamiająco mały w stosunku do Wszechświata.
Wśród 1,5 miliarda gwiazd tworzących naszą Galaktykę, a już tym bardziej
wśród gwiazd 400 milionów galaktyk muszą istnieć warunki do wytwarzania
się systemów planetarnych, na których powstają układy o podobnym lub
wyższym stopniu uporządkowania i podobnym lub wyższym od ludzkiej
cywilizacji poznaniu i opanowaniu środowiska. Procesy te są jednak całkowicie od siebie niezależne i odbywają się w układach, w których stosunki
czasoprzestrzenne praktycznie uniemożliwiają spotykanie się „cywilizacji”
lub nawet wymianę informacji między nimi. Jeśli w chwili obecnej jakaś
potężna cywilizacja znajdująca się w jednej z galaktyk należących do Warkocza Bereniki śledzi Ziemię, to widzi, jak wspaniałe dinozaury kroczą po jej
powierzchni. Również i my, odbierając sygnały radiowe z Kosmosu, musimy
się liczyć z tym, że wiele z tych źródeł, niezależnie od ich charakteru, dawno
już nie istnieje. Aspekt kosmiczny, wprowadzany czasami do definicji życia,
wnosi zatem więcej zamętu niż korzyści. Przemawia to dodatkowo za postulowaną definicją „życia”, która obejmuje całokształt przejawów, prawidłowości i praw rozwoju ponadosobniczych układów biologicznych. W tym ujęciu,
nie zaprzeczając możliwości występowania podobnych układów materialnych we Wszechświecie, określony zostaje jednostkowy aspekt „życia” jako
typowego niepowtarzalnego zjawiska historycznego.
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WHETHER AND HOW TO DEFINE LIFE?
ABSTRACT

Biology is a science on life. This definition, concise and most commonly used, is
satisfactory for almost everybody. It is otherwise when one asks: What is life? Then
it appears that no one feature can be indicated which distinguishes “the living” from
“the non-living.” The author presents the sources of these difficulties and then gives
his own attempt to solve the problem of definition of live—which is based on the
idea of levels of the biological organization. In author’s view, to characterise the
objects of research in biology we should apply not one concept of life (or of living
organism) but three concepts: of organized biological matter (for the molecular and
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sub-cellular levels), of living organism (for the level of the specimen), and of life (for
the sphere of phenomena which occur on the population-species-biocenotic level).
Keywords: definition of life, living organism, organized biological matter.
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OSOBNIK, ORGANIZM I ŻYCIE
STRESZCZENIE

Ten tekst szkicuje związek pomiędzy kategoriami żyjącego osobnika, organizmu
oraz życia. Argumentuję, że chociaż te kategorie są związane ze sobą i często traktuje
się je jako takie same, powinniśmy od siebie je separować od siebie. Główny argument za oddzieleniem osobnika od życia ma charakter metodologiczny: definicje
życia interesują głównie atrobiologów i uczonych zajmujących się definicją powstawania życia, podczas gdy żyjący osobnik jest ważny w, miedzy innymi, standardowej
biologii ewolucyjnej i ekologii. Obecnie wśród pojęć żyjącego osobnika obecnie dominują różne formy definicji ewolucyjnej (indywiduum jako jednostka selekcji).
Żyjący osobnik rozumiany w taki sposób nie jest identyczny z obiektem strukturalnie
ograniczonym i funkcjonalnie zintegrowanym samopodtrzymującym się, zwykle
nazywanym organizmem”. Ponadto sukces eksplanacyjny ewolucyjnego pojęcia
osobnika implikuje, jak sądzę, przyjęcie pewnej wersji ewolucyjnej definicji życia.
W ostatniej części tego artykułu proponuję procesualno-ewolucyjną definicję życia,
która wskazuje związek pomiędzy trzema wspomnianymi kategoriami.
Słowa kluczowe: żyjący osobnik, organizm, definicja życia.

1. WPROWADZENIE

Kategorie osobnika, organizmu i życia należą do podstawowych kategorii
ontologii biologii. Zarazem jednak relacje między tymi kategoriami są dalekie od jasności. Wielu badaczy podziela szeroko rozpowszechnione przekonanie, że definiowanie życia i definiowanie osobnika (względnie pojedynczego organizmu) to właściwie jedno zadanie. Na przykład Pepper i Herron
stwierdzają, że:

“Considering how often the organism concept has been discussed, surprisingly few attempts have been made to frame a robust and general operational
definition of what constitutes an organism. Ideally, an operational definition
should unambiguously distinguish which biological entities are organisms
and which are not. Except for questions of what is and is not alive (which we
do not address herein), the primary challenge for any organism concept is to
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distinguish organisms from parts of organisms and from groups of organisms” (Pepper, Herron 2007, 622).

Istotny związek między definiowaniem życia a definiowaniem osobnika
widzi też Ellen Clarke: “The second aspect of the problem of biological individuality, the ‘life problem’, concerns not which hierarchical level exhibits
heritable variance in fitness but whether any level does at all” (Clarke 2013,
432).
Innymi słowy: problem definiowania osobnika jest często postrzegany
jako definiowanie życia oczyszczone z problematycznych kwestii, takich jak
status sztucznego życia czy obiektów tradycyjnie uznawanych za nieożywione, np. rosnących kryształów. Wielu autorów skupiających się raczej na
definiowaniu życia widzi problem podobnie. Można zaryzykować tezę, że
istnieje szeroki osobniko-centryczny nurt definiowania tego fenomenu. Dla
przykładu, Bernard Korzeniewski pisze, że życie

“on the Earth (and, in the author’s opinion, life in general) seems to possess
three properties (strongly related to each other and in fact being different aspects of the same thing) which are absent in inanimate systems. Namely, life
is (1) composed of particular individuals, that (2) reproduce (which involves
transferring their identity to progeny) and (3) evolve (their identity can
change from generation to generation)” (Korzeniewski 2001, 277).

Następnie zaś stwierdza, że: “the third aspect of life impossible to be
considered separately from the other two aspects is the fact that life is composed of particular individuals, and does not constitute a certain continuous
mass” (Korzeniewski 2001, 277).
Prowadzi to autora do konkluzji, że definicja życia to w istocie definicja
osobnika (Korzeniewski 2001; 2005). Autor ów nie jest jednak, jak już
wspomniałem, jedynym przedstawicielem tego stylu myślenia. Osobnikocentrycznego spojrzenia na życie dopatrywać się można w koncepcji
autopoiesis (Varela et al. 1974, Boden 2000, Luisi 2003), czy w koncepcji
chemotonu (Gánti 2003), a także w koncepcjach termodynamicznych niesłusznie wywodzonych od Erwina Schrödingera (zob. Schejter, Agassi 1994,
por. Dyson 1993).
Przedstawiony punkt widzenia na definiowanie życia nie jest oczywiście
jedynym. Istnieje rozbudowany nurt definiowania odwołujący się do ewolucji drogą doboru i widzący życie jako fenomen populacyjno-kolektywny
(Joyce 1994, Zhuravlev, Avetisov 2006, Pross 2011, Chodasewicz 2014).
Konfrontacja między tymi nurtami polega często na przerzucaniu się kontrprzykładami, takimi jak z jednej strony bezpłodne hybrydy, pojedyncze
osobniki rozmnażającego się płciowo gatunku czy hipotetyczna Gaja, a ewoluującymi cząsteczkami in vitro, wirusami, czy rosnącymi kryształami
z drugiej. Pojawia się jednak zasadne pytanie, czy aby nie jest tak, że we
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wspomnianym sporze strony odwołują się tak naprawdę do różnych kategorii? Czy pojęcia osobnika i życia rzeczywiście mogą być ze sobą utożsamiane?
A jeśli nie, jak rzutowałoby to na analizę domniemanych kontrprzykładów?
Podobnie rzecz się ma z kategorią organizmu względem kategorii osobnika. Są one najczęściej ze sobą utożsamiane (zob. Pepper, Herron 2008,
Prévot 2014). Jednak sprawa daleka jest od jasności. Pół biedy, jeśli mamy
do czynienia z organizmami wielokomórkowymi, jak konie czy krowy. Trudności pojawiają się, gdy myślimy o roślinach i bezkręgowcach, z których wiele to organizmy modularne i/lub klonalne, a także, gdy rozważamy kolonie
owadów eusocjalnych (Pepper, Herron 2008, Folse III, Roughgarden 2010,
Godfrey-Smith 2013).
Celem niniejszego artykułu jest próba uporządkowania relacji między kategoriami życia, organizmu i osobnika. W szczególności chodzi o pokazanie,
że są to kategorie rozdzielne, choć oczywiście powiązane. Główny nacisk
zostanie położony na problemy osobnika i organizmu, natomiast kwestia
definicji życia zostanie postawiona w przedostatniej części tekstu. Ze względu na ekonomię wywodu, a także ze względu na rozpowszechnione przekonanie o synonimiczności tych terminów, będę używał określeń „(żywy)
osobnik” oraz „(pojedynczy) organizm” zamiennie, aż do części zatytułowanej Osobnik i organizm – dwie kategorie czy jedna?, gdzie wskażę na konieczność ich rozróżnienia.

2. JAK DEFINIOWAĆ OSOBNIKA?

Problem definiowania osobnika (lub indywidualnego organizmu) ma
w biologii długą tradycję (zob. Jeuken 1952, Clarke, Okasha 2013, GodfreySmith 2013). Dyskusje wokół natury żywego indywiduum wydają się wciąż
dalekie od jednoznacznej konkluzji. Brak jest powszechnie zaakceptowanego
pojęcia osobnika (Pepper, Herron 2008; Folse III, Roughgarden 2010, Godfrey-Smith 2013). Pepper & Herron (2008) rozróżniają szereg typów ujęć
pojedynczego organizmu:
— separacja spacjotemporalna/strukturalna,
— autonomia i homeostaza,
— integracja funkcjonalna,
— unikalność genetyczna, jednorodność genetyczna oraz autonomia
fizjologiczna.
Inni autorzy skłonni są charakteryzować żywego osobnika ze względu na
system negatywnych i pozytywnych sprzężeń zwrotnych (Korzeniewski
2001, 2005) bądź też w terminach fitness odniesionego do wyższego poziomu organizacji oraz adaptacji na poziomie całego organizmu (Folse III,
Roughgarden 2010). Zapewne najszerzej rozpowszechnione jest ujęcie organizmu jako układu zintegrowanego strukturalnie i funkcjonalnie (Korze-
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niewski 2001). Definicja ta uzupełniana jest często o warunek posiadania
tylko jednego genomu (‘one genom in one body’) (Folse III, Roughgarden
2010). Zarówno te jak i inne podobne określenia zmuszone są stawać do
konfrontacji z całym szeregiem kontrprzykładów i przypadków problematycznych, jak organizmy modularne lub klonalne (np. w odniesieniu do wielu roślin, grzybów czy koralowców), kolonie owadów eusocjalnych, chimery,
śluzorośla czy nawet organizmy wielokomórkowe zbudowane z kilku generacji komórek (Folse III, Roughgarden 2010; Pepper, Herron 2008). Centralnym problemem jest tu zwykle odróżnienie pojedynczego organizmu od
części organizmu i od systemu organizmów.
Źródłem najbardziej typowych problemów są zatem – z jednej strony –
organizmy modularne, z drugiej zaś – owady eusocjalne. Te pierwsze mogą
być
— genetycznie identyczne ale mniej lub bardziej strukturalnie wyodrębnione (jak w przypadku organizmów klonalnych), bądź też
— strukturalnie połączone choć ze sobą niespokrewnione (jak organizmy
modularne – o odmiennych genomach); te drugie natomiast mogą być
— strukturalnie od siebie oddzielone i często także odmienne genetycznie – ale zdolne do funkcjonowania jako całość (jak właśnie społeczności
owadów eusocjalnych).
Podobne problemy pojawiają się tam, gdzie rzecz dotyczy relacji gospodarza i symbiontów (Folse III, Roughgarden 2010; Pepper, Herron 2008;
Korzeniewski 2001; 2005). I chociaż panuje na ogół zgoda, że w kwestii indywidualności i tego, co uznamy za organizm, można mówić o swego rodzaju
continuum (Folse III, Roughgarden 2010; Korzeniewski 2001; 2005;
Pepper, Herron 2008), co zwalniałoby nas z konieczności precyzyjnego ustalenia kryteriów „bycia organizmem”, to zdarzają się jednak takie sytuacje
(zwłaszcza w badaniach porównawczych), gdzie wybór konkretnej koncepcji
organizmu wpływa w sposób istotny na wyniki badawcze (Pepper, Herron
2008; Clarke 2012; Goodnight 2013).

3. EWOLUCYJNA KONCEPCJA OSOBNIKA

Jak słusznie zauważają Pepper & Herron, wielość definicji organizmu nie
stanowi problemu – pod warunkiem, że jesteśmy świadomi powodów, dla
których decydujemy się na wybór danej definicji. Tymczasem konflikty między poszczególnymi koncepcjami są często usuwane w cień albo lekceważone (Pepper, Herron 2008; Goodnight 2013). A szczególnie silne napięcie
daje się zauważyć między ewolucyjnym i strukturalno-funkcjonalnym ujęciem organizmu (Pepper, Herron 2008). Tradycyjnie, genetyka populacyjna
i ekologia ewolucyjna (często zaś także botanika) w przypadku organizmów
modularnych za osobnika uznają pojedynczy genet. Wiąże się to z uznaniem
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organizmu za jednostkę selekcji (zob. np. Janzen 1977; por. Godfrey-Smith
2013). Ignoruje się jednak w ten sposób fakt, że poszczególne ramety lub zooidy mogą podlegać działaniu doboru niezależnie od siebie. Problem ten ma
przy tym dwa oblicza. Pierwsze z nich wiąże się z możliwością wystąpienia
mutacji w danym ramecie. Bardzo często cały klon traktowany jest jako genetycznie homogeniczny ponieważ ramety rozmnażają się drogą bezpłciową.
Jednakże brak krzyżowania nie oznacza jeszcze, że mutacje nie mogą się pojawić i być przekazane potomstwu. Odnosi się to szczególnie do roślin (szczegóły zob. Clarke 2012; 2013). Drugie oblicze problemu związane jest z epigenetyką, konkretnie zaś z pominięciem w ten sposób hipotetycznej sytuacji,
w której sukces ewolucyjny danego rametu może być efektem dziedziczenia
epigenetycznego. Jak sugeruje Eva Jablonka, różnego typu epigenetyczne
mechanizmy dziedziczności są w biologii powszechne i zasługują na szczegółowe zbadanie (zob. np. Jablonka, Lamb 2005; 2014; Jablonka, Raz 2009).
Mimo wspomnianych problemów metodologicznych, pojęcie organizmu
(lub żywego osobnika) jako jednostki selekcji wykazuje, jak się wydaje,
przewagę w stosunku do ujęć tradycyjnych. Jeśli bowiem przyjmiemy taki
punkt widzenia, przypadki owadów eusocjalnych i organizmów modularnych stanowią dwie strony tej samej monety. I chociaż pod niejednym
względem mamy tu do czynienia z wyzwaniem wobec standardowej koncepcji organizmu, w obu tych przypadkach wydaje się oczywiste, że osobnik
powinien być potraktowany (przede wszystkim) jako obiekt podlegający
selekcji. I w jednym i w drugim przypadku bowiem cały system organizmów
staje się przedmiotem doboru jako pojedyncze indywiduum.
Warto też zaznaczyć, że wspomniane metodologiczne problemy wydają
się być w dużej mierze techniczne (nie zaś fundamentalne), gdyż uwzględnienie badań z zakresu epigenetyki nie musi zaburzać naszej darwinowskiej
wizji osobnika. Warunki ewolucji drogą doboru naturalnego mają bardzo
abstrakcyjny charakter. Dla przykładu, według Johna A. Endlera (1986, 4).

„natural selection can be defined as a process in which:
If a population has
a. variation among individuals in some atribute or trait: variation;
b. a consistent relationship between that trait and mating ability, fertilizing
ability, fertility, fecundity, and, or survivorship: fitness differences:
c. a consistent realtionship, for that trait, between partents and offspring,
which is at least partially independent of common environmental effects: inheritance.
Then:
1. the trait frequency distribution will differ among age classes or lifehistory
stages, beyond that expected from ontogeny;
2. if the population is not at equilibrium, then the trait distribution of all offspring in the population will be predictably different from that of all parents, beyond that expected from conditions a and c alone.”
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Ten sam autor stwierdza, że naturalna selekcja może dotyczyć “genes,
genotypes, groups, populations, species or even selfreplicating molecules”
(Endler 1986, 23) oraz, że “definition of natural selection does not neccessarily apply only to strict genetic traits” (Endler 1986, 25).
Do podobnych wniosków prowadzi lektura prac na temat podstawowych
warunków selekcji Richarda Lewontina (1970) i Johna Maynarda Smitha
(1986). Zwłaszcza ten ostatni autor podkreśla, że dziedziczenie powinno być
rozumiane szeroko, jako wytwarzanie potomstwa podobnego do rodziców
(choć zaznacza, że dziedziczenie powinno mieć charakter dyskretny). Jeszcze
szerszą definicję dziedziczenia przyjmuje współcześnie Peter Godfrey-Smith
(2007). Jeśli umieścić powyższe rozważania w kontekście definicji osobnika,
to prowadzą nas one do wniosku, że żywym osobnikiem jest obiekt należący
do zbioru obiektów zdolnego do darwinowskiej ewolucji przez naturalną
selekcję. Oczywiście przyjęcie ewolucyjnej koncepcji osobnika nie przekreśla
całkowicie pluralizmu definicyjnego.
Należy jednak zwrócić uwagę na kilka spraw. Po pierwsze – podkreślam
to raz jeszcze – przyjmowana w badaniach koncepcja osobnika powinna być
koherentna i jasno wyartykułowana (zob. Pepper, Herron 2008, Goodnight
2013). Po drugie, pluralizm definicyjny nie oznacza zupełnej dowolności.
Definicje naukowe muszą być tworzone w świetle uznanej wiedzy naukowej
– możemy więc mówić o pluralizmie, ale jednak ograniczonym. Co więcej,
w hierarchii koncepcji biologicznych teoria ewolucji zajmuje wyróżnione
miejsce – jest główną dyscypliną integrującą współczesnej biologii. Z tego
względu proponowane definicje osobnika powinny być tworzone w jej świetle. Po trzecie, przyjęcie określonej konwencji nie wyklucza błędu w jej stosowaniu np. założenie genetycznej homogeniczności populacji rozmnażającej się wyłącznie wegetatywnie może być nieprawdziwe na skutek zajścia
i utrwalenia się w jej frakcji mutacji (zob. Clarke 2013). Po czwarte, świat
biologiczny ma budowę hierarchiczną i nie da się wykluczyć, że to, co na
danym poziomie organizacji uznajemy za osobnika (na podstawie określonych kryteriów) może okazać się częścią, jeśli rozpatrujemy inny poziom. Ta
uwaga dotyczy zarówno podejścia ewolucyjnego, jak i (do pewnego stopnia)
innych: granica jednostki i strukturalna integracja również wydają się relatywizowalne. Tę ideę wielopoziomowości w kontekście ujęcia ewolucyjnego
najlepiej chyba wyraził Samir Okasha:
“The first and most fundamental factor is the abstract nature of the principle
of natural selection […] Any entities which vary, reproduce differentially as
a result, and beget offspring that are similar to them, could in principle be
subject to Darwinian evolution. The basic logic of natural selection is the
same whatever the ‘entities’ in question are. The second factor is the hierarchical organization that characterizes the biological world. The entities biologists study form a nested hierarchy, lower-level ones properly included within
higher-level ones. Multicelled organisms, the traditional focus of evolutionary
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biology, lie somewhere in the middle of the hierarchy. Each organism is composed of organs and tissues, which are themselves made up of cells; each cell
contains a number of organelles and a cell nucleus; each nucleus contains
a number of chromosomes; and on each chromosome lie a number of genes.
Above the level of the organism we find entities such as kin groups, colonies,
demes, species, and whole ecosystems […] How exactly the biological hierarchy should be described, that is, which levels should be recognized and why,
is a substantive issue that we shall return to. But one point is clear from the
outset. Entities at various hierarchical levels, above and below that of the organism, can satisfy the conditions required for evolution by natural selection”
(Okasha 2006, 10–11).

Warto jednak podkreślić, że wydaje się, iż brak jest definitywnie wyróżnionych osobników rozumianych jako jednostki w hierarchii organizacji
biologicznej absolutnie podstawowe, do zamiany których redukowałaby się
zmiana jednostek na innych poziomach (zob. Goodnight 2013). Nie przekreśla to realności obiektów na różnych poziomach organizacji. One istnieją
i mogą kauzalnie oddziaływać na poziomy zarówno nad, jak i pod nimi.

4. OSOBNIK I ORGANIZM – DWIE KATEGORIE CZY JEDNA?

Różne warianty ewolucyjnych koncepcji osobnika wydają się być
współcześnie niezwykle popularne i wpływowe (Korzeniewski 2001; 2005;
Clarke 2012; 2013; Godfrey-Smith 2009; Folse III, Roughgarden 2010;
Pepper, Herron 2008). Są one naturalnym efektem konsekwentnego stosowania myślenia ewolucyjnego w stosunku do tej podstawowej kategorii biologicznej. Nawet jeśli inne działy biologii mogą zaoferować koncepcję o porównywalnym poziomie dojrzałości teoretycznej (Thomas Pradeu (2010)
postuluje, że jest to immunologia), to nie zmienia to faktu, że właśnie teoria
ewolucji stanowi nadrzędną teorię biologii współczesnej tłumaczącą powstanie przystosowań i różnorodność świata ożywionego (w tym i systemów
immunologicznych).1 W ewolucyjnym ujęciu osobnika jest on przede
wszystkim jednostką selekcji, elementem zbioru ewoluującego drogą doboru
naturalnego i nie ma tu znaczenia, czy zbiór ten konstytuują molekuły, komórki, organizmy wielokomórkowe, czy zdolne do autonomicznej reprodukcji elementy większej całości (np. pędy na jednym pniu)2. Konsekwentna
ewolucyjna analiza tego typu zjawisk daje nam nie tylko poważne atuty
—————————
1 Nie zmienia to faktu, że Pradeu ma z pewnością rację wskazując system immunologiczny jako
główny policing mechanism zapobiegający selekcji na poziomie elementów indywiduum i jako
czynnik mający znaczenie dla powstania pewnych form organizmalności.
2 Ostatni przykład jest szczególnie jaskrawy w przypadku zrazu i podkładki, choć somatyczna embriogeneza i możliwość upowszechnienia się mutacji, które zachodzą w merystemach wierzchołkowych (Clarke 2013) powodują, że jest to najzupełniej możliwe w przypadku roślin dzikich.
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eksplanacyjne, ale także umożliwia przewidywanie zmian, w krótkiej skali
czasu (przy założeniu wiedzy o stałości warunków środowiska).
Ktoś mógłby jednak zauważyć, że przyjęcie ewolucyjnej wizji osobnika
nie powoduje, że znikają strukturalnie ograniczone i funkcjonalnie zintegrowane struktury wyposażone (często, choć nie zawsze – zob. Pepper, Herron 2008, Folse III, Roughgarden 2010) w jeden genom. Co więcej, bardzo
często jest tak, że osobniki (rozumiane ewolucyjnie) są także zintegrowanymi strukturami w sensie fizjologicznymi i morfologicznym. Pepper i Herron
nazywają to „syndromem organizmalnym” i w następujący sposób tłumaczą
powody jego zachodzenia:

“The essence of the organism syndrome is a discrete package of functional
integration […] It is well understood that natural selection tends to produce
functional integration of the units upon which it acts, and not of other units
(e.g. those at higher levels in the biological hierarchy). Thus, to the extent
that an entity meets the criterion of the evolutionary organism concept, it can
be expected over evolutionary time to acquire the functional integration that
is described by many of the other organism concepts, including physiological
integration and autonomy, and genetic homogeneity and uniqueness” (Pepper, Herron 2008, 625–626).
W podobny sposób na sprawę zapatruje się Korzeniewski, który pisze, że
„no complex replicator would survive for long in the real world without ability to compensate for different disturbances coming from the (external and
internal) environment (i.e. without being a homeostat)” (Korzeniewski
2005).3 Można wysunąć więc przypuszczenie, że organizmalność jest adaptacją osobników ewoluujących darwinowsko. Bycie samopodtrzymującą się
i wyróżnioną w przestrzeni strukturą znacznie zwiększa szanse przetrwania
i reprodukcji, niż w przypadku struktur rozproszonych. Wskazuje to jednak
na wyraźną konieczność rozróżnienia kategorii osobnika i organizmu.
W podobnym duchu wypowiadają się John Dupré i Maureen A. O’Malley
(2009). Co prawda mówią oni o rozróżnieniu organizmalności od zdolności
do tworzenia linii, ale ta ostatnia to w istocie zdolność do ewolucji (zob. Kostyrka 2014).
Rozróżnienie kategorii osobnika i organizmu niesie za sobą istotne konsekwencje. Przede wszystkim ucina podstawowy spór wynikający z błędnego
zakładania synonimiczności tych terminów (koniec z „przerzucaniem się”
kontrprzykładami!). Ponadto otwiera pole do wskazania relacji między nimi.
W podanym powyżej ujęciu organizmalność jest wtórna wobec osobniczości
– takie ujęcie sprawy nie wyklucza jednak dalszych doprecyzowań relacji
—————————
3 Choć należy zaznaczyć, że dla Korzeniewskiego strukturalna integracja nie jest konieczna dla bycia osobnikiem w ewolucyjnym sensie, wystarcza integracja funkcjonalna (2001; 2005). Jest to
jednak kolejny argument na rzecz rozróżnienia pojęć osobnika i organizmu.
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między tymi terminami. Pytaniem, które może się nasunąć jest np. kwestia
statusu bezpłodnych hybryd, które wydają się być organizmami, ale zarazem
nie są osobnikami. W kontekście tworów tego typu należy jednak zwrócić
uwagę na fakt, że ewolucja przez naturalną selekcję jest własnością populacji4, a nie poszczególnych indywiduów. Być osobnikiem w sensie ewolucyjnym to należeć do populacji obiektów zdolnych do darwinowskiej ewolucji.
Nie wszystkie osobniki tej populacji muszą się jednak rozmnożyć, a niektóre
np. w wyniku błędu w selekcji seksualnej nie mogą się rozmnożyć w ogóle.
Nie oznacza to jednak, że teoria zabrania powstania tego typu tworów lub że
ich istnienie jest z nią w jakiś sposób sprzeczne (Chodasewicz 2014). Być
może jednak warto nazywać tego typu obiekty „niestandardowymi” osobnikami, dla odróżnienia od „standardowych” osobników

potencjalnie zdolnych do rozmnażania.
Godfrey-Smith (2013) rozważa jeszcze jeden interesujący przykład organizmu nie będącego osobnikiem. Chodzi o układ tworzony przez hawajską
kałamarnicę krótkoogoniastą (Euprymna scolopes) i bakterie Vibrio fisheri.
W tym przypadku uznaje on, opierając się na metabolicznej wizji organizmalności (wspólny szeroko pojęty metabolizm), że układ kałamarnicaVibrio wykazuje cechy przypominające organizm. Zarazem jednak trudno
uznać je za osobnika, gdyż linie bakterii i kałamarnicy ewoluują oddzielnie
(Godfrey-Smith 2013). Warto jednak zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po
pierwsze czysto metaboliczna koncepcja organizmu wydaje się mniej rozpowszechniona i popularna niż rozważane w tym artykule ujęcie strukturalnofunkcjonalne. Prawdopodobnie nie jest to jednak argument kluczowy, gdyż
skoro mówimy o wielorakiej realizowalności ewolucyjnych osobników, dlaczego nie mielibyśmy myśleć podobnie o organizmalności. Po drugie, istnienie
takich układów nie wydaje się jednak godzić w przestawione powyżej relacje
osobnik-organizm, gdyż także tu pojawienie się organizmalności (nazwijmy ją
organizmalnością wyższego rzędu) również jest wtórne wobec pojawienia się
ewolucyjnych osobników (i ich organizmalności niższego rzędu).

5. ŻYCIE I OSOBNIK – DWA PROBLEMY CZY JEDEN?

Powszechnie wiadomo, że nie ma niekontrowersyjnej i akceptowanej
przez wszystkich naukowców definicji życia (Popa 2004; Trifonov 2011).
Jeśli jednak pominąć sceptyków, którzy uważają, że zdefiniowanie życia jest
aktualnie niemożliwe (Cleland, Chyba 2002; Cleland 2012) lub w ogóle nie—————————
4 Pojęcie populacji wymyka się łatwemu zdefiniowaniu, szczególnie, jeśli wykraczamy poza posiadającą wspólną pulę genową populację rozmnażających się płciowo osobników. Godfrey Smith
proponuje abstrakcyjne ujęcie populacji poprzez wskazanie rożnego rodzaju powiązań kauzalnych
między osobnikami; może to być jakiś rodzaj konkurencji; mogą to być zależności genealogiczne
(Godfrey-Smith 2009). W kontekście sterylnych hybryd ważne jest szczególnie to ostatnie powiązanie; zwraca ono ponadto uwagę na diachroniczny wymiar istnienia populacji.
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potrzebne (Machery 2012), istnieje dość szeroka zgoda, co do roli, jaką definicja życia miałaby odgrywać. Po pierwsze jest raczej jasne, że definicja życia
nie jest niezbędna „zwykłym” biologom do pracy, ci bowiem mogą z powodzeniem badać nawet te fenomeny, których status jest niejasny, np. wirusy
(Bedau 1992; El-Hani 2008). Po drugie definicja życia potrzebna jest raczej
w „egzotycznych” działach biologii i dyscyplinach z jej pogranicza, takich jak
biologia syntetyczna, astrobiologia, protobiologia (origins-of-life) czy artificial life. W dziedzinach tych definicja życia jest niezbędna do odpowiedzi na
pytanie: czy (już) odkryliśmy/wygenerowaliśmy życie? Definicja życia ma
pełnić więc funkcję diagnostyczną. A ponadto ma być pomocna w stawianiu
pytań typu:
— gdzie szukać życia?
— jak wygenerować życie?
— jak życie powstało lub może powstawać?
Pytania te odsyłają to różnych scenariuszy genezy życia, (które całe lub
we fragmentach mogą być testowane), co powoduje, że definiowanie życia
nie sprowadza się do rozważań semantycznych (Luisi 1998; Ruiz-Mirazo
2004; Popa 2004; Pross 2011). Tę dodatkową funkcję definicji życia można
określić mianem heurystycznej. Definicja życia ma inspirować nowe projekty
badawcze.5
Zupełnie inaczej przedstawia się sprawa z definicją osobnika. O ile definicja życia wydaje się nie interesować większości biologów, o tyle ta poprzednia okazuje się dla nich bardzo istotna. Odnośnie botaniki problem ten
dobitnie ilustruje Ellen Clarke:

“Scientists who study plant populations can have a variety of goals. Ecologists and comparative demographers measure plant fitness in order to compare strategies or phenotypes in different environments, and to predict optimal life history. Conservationists record the spread or success of different
species. Evolutionary studies use fitness to assess selection pressures and
evolutionary constraints. All of these types of study necessitate counting plant
units—keeping a record of the number of births and deaths that take place
within a give location over a given amount of time. The trouble with counting
plant units is that a decision has to be made, before the counting begins,
about what to count. In many animal lineages this seems like no problem at
all because the relevant unit is just obvious. If we want to count pigs, for example, it is rather easy to tell which bits count as pig parts and which as new
—————————
5 Warto zaznaczyć jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze definicja życia może też odgrywać rolę systematyczną – służyć do pogrupowania przypadków granicznych. Jest to jednak (w dużej mierze)
pochodna funkcji diagnostycznej. Po drugie – co ważniejsze – niektórzy mogą być skłonni sądzić, że
definicja życia odgrywa także rolę eksplanacyjno-predykcyjną. Istotnie można tak twierdzić, jeśli uda
się wykazać, ze z koniunkcji definicji oraz pozostałej wiedzy biologicznej, chemicznej, informatycznej
etc., wynikają jakieś nowe istotne własności tego fenomenu. Pojawia się jednak pytanie, czy posiadanie przez definicję takich własności nie pociąga za sobą utratę jej funkcji heurystycznej (zob.
Chodasewicz 2017).
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pigs. But plants, and other modular organisms, grow and develop in ways
that cloud the issue, to say the least. In modular organisms, replication occurs
at multiple hierarchical scales, and each scale constitutes a level at which the
demographer might choose to count births and deaths” (Clarke 2012).

Jak widać podstawowe badania ekologiczne i ewolucyjne wymagające
poznania struktury i liczebności populacji wymagają posłużenia się jakąś
koncepcją osobnika (zob. też Godfrey-Smith 2013). Oczywiście otwarta pozostaje sprawa pluralizmu ujęć (patrz wyżej) – jest jednak oczywiste, że aby
uniknąć nieporozumień co do wyników badań zakładana koncepcja osobnika powinna zostać explicite wyartykułowana. Co jednak w tym miejscy ważniejsze, zapotrzebowanie na definicję życia nie pokrywa się z zapotrzebowaniem na definicję osobnika. Można by się bowiem spodziewać, że definicja
osobnika powinna być standardowym biologom równie obojętna jak definicja życia. Tak być powinno zgodnie „teorią identyczności” tych pojęć. Mimo
tego, tak nie jest! Ta metodologiczna różnica wskazuje, że zdefiniowanie
życia i zdefiniowanie osobnika to dwa różne problemy.
6. OSOBNIK, ORGANIZM I DEFINIOWANIE ŻYCIA

Mimo, że problem definiowania życia nie powinien być utożsamiany
z definiowaniem osobnika, to oczywiście nonsensem byłoby twierdzić, że
problemy te nie są w ogóle powiązane, szczególnie jeśli przyjmiemy ewolucyjną koncepcję definiowania życia. W artykule Evolution, reproduction and
definition of life zaproponowałem roboczą definicję życia, głoszącą, że “Life
(a living individual) is a selfsustaining object belonging to a set of elements
capable of undergoing Darwinian evolution” (Chodasewicz 2014). Obecne
rozważania wskazują na konieczność korekty tej definicji. Proponowałbym
zatem, aby uznać, że „life is a collective (populational) phenomenon able to
change the process of Darwinian evolution”. Ta zmiana nie ma jedynie charakteru stylistycznego. Po pierwsze, usunięte zostaje utożsamienie życia
i osobnika. Nie oznacza to oczywiście, że osobniki — rozumiane jako jednostki selekcji — są nieistotne, gdyż warunki ewolucji przez naturalną selekcję głoszą, że niezbędny jest do niej zbiór elementów (populacja osobników)
cechujących się zmiennością, reprodukcją, dziedzicznością i zróżnicowanym
dostosowaniem (Lewontin 1970; Endler 1986; Maynard Smith 1986; Ridley
2003). Fakt, że ewolucja jest procesem dotyczącym populacji jest dodatkowo
podkreślony w definicji, aby dodatkowo uniknąć potencjalnego nieporozumienia, że chodzi o definicję osobnika. Po drugie, usunięty został element
dotyczący samopodtrzymywania się ze względu na proponowane w artykule
rozróżnienie osobnika i organizmu. Ewolucyjnie rozumiane osobniki to jednostki selekcji, podczas gdy organizmy to funkcjonalnie zintegrowane i zazwyczaj także strukturalnie ograniczone samopodtrzymujące się struktury.
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Z tego względu nie wszystkie osobniki są organizmami (np. nie są nimi wirusy) i w definicji życia opartej na procesie darwinowskiej ewolucji takie ograniczenie nie powinno się raczej pojawić.
Nie ma tu miejsca na ujęcie wszystkich uzasadnień dla przyjęcia takiej
ewolucyjnej perspektywy definiowania życia. (Oprócz podejścia ewolucyjnego do definicji życia istnieje bowiem inne akcentujące samopodtrzymywanie
(zob. np. Schrödinger 1944; Dyson 1985; Luisi 1998; Gánti 2003; Szathmáry
2003; Ruiz-Mirazo et al. 2004; 2010)). Wskażę jednak dwa najważniejsze.
Pierwszym argumentem jest opisana powyżej koherencja i eksplanacyjna
płodność ewolucyjnej koncepcji osobnika. Zastosowanie tej koncepcji nie
tylko precyzuje, co jest osobnikiem, ale także pozwala rozwiązać lub sugeruje
rozwiązania wielu problemów szczegółowych. Wśród nich są np. takie kwestie jak problem demografa w botanice (Clarke 2012), powstanie wielokomórkowości (Okasha 2006), czy ewolucja genetycznie niehomogenicznych
kolonii owadów eusocjalnych (Folse III, Roughgarden 2010). A zatem, jeśli
zgodzimy się, że
1) teoria ewolucji stanowi podstawową integrującą koncepcję współczesnej biologii,
2) ewolucyjna koncepcja osobnika stanowi jej koherentną i eksplanacyjnie płodną aplikację, oraz
3) za koncepcją organizmalności (utożsamiającą kategorie osobnika i organizmu) nie stoi teoria o porównywalnej mocy eksplanacyjnej, a jej koherentne stosowanie napotyka trudności, ponadto zaś
4) ewolucyjna koncepcja osobnika może wyjaśnić istnienie organizmalności – to, wybierając m ędzy dwiema wizjami życia organizmalną i ewolucyjną, powinniśmy przychylić się do tej ostatniej. W ten sposób poprzez
ewolucyjną koncepcję osobnika wspieramy ewolucyjną wizję życia.
Po drugie, ewolucyjne definicje życia wzmacnia jeszcze jeden stosunkowo niearbitralny argument. Jak wskazuje Christian Sachse (2012), zastanawiając się nad kryteriami życia powinniśmy zwrócić uwagę na to, co zapewnia możliwość istnienia tego fenomenu w długiej skali czasu. Tym czymś jest
oczywiście ewolucja. Podobnego zdania jest Andrzej Gecow, który pisze, że
życie jest długotrwałym i efektywnym procesem zbierania informacji biologicznej (2008). Warto też wspomnieć, że proponowana konstrukcja zakłada
implicite typ scenariusza biogenezy typu evolution first. W scenariuszach
tego typu samopodtrzymywanie się i organizmalność są wtórne wobec ewolucji drogą selekcji. Podobnie jak w przypadku definiowania, istnieje konkurencyjny nurt wskazujący na pierwotność kompartmentalizacji i samopodtrzymywania się (Popa 2004), a zatem można powiedzieć na pierwszeństwo
„prymitywnej” organizmalności. W chwili obecnej nie widać jednak możliwości rozstrzygnięcia między tymi ujęciami, a zatem wydaje się, że można je
traktować jako równie prawdopodobne. Ważne jednak, że to nie to ukryte
założenie scenariusza typu evolution first, ale eksplanacyjna siła ewolucyjnej
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koncepcji osobnika stanowi główną przesłankę dla prezentowanej koncepcji
definiowania. Omawiany typ scenariusza biogenezy jest raczej implikowany
przez przyjęcie tej koncepcji osobnika, a nie odwrotnie.
Ostatnia kwestia dotyczy przyjętej definicji doboru. Oprócz zaadaptowanego ujęcia Lewontina-Maynarda Smitha-Endlera (standardowego) w literaturze obecne jest także ujęcie replikatorowo-interaktorowe Dawkinsa-Hulla
(Dawkins 1999; Hull 1980). Wiele wskazuje jednak na to, że ujęcie to nie jest
minimalnym ujęciem doboru (zob. Okasha 2006; Godfrey-Smith 2007;
2009; Jablonka, Lamb 2005; 2014) i że narzuca ono zbyt duże ograniczenia
na potencjalne mechanizmy realizacji zmienności i dziedziczności. Z tego
względu nie zostało one przeze mnie zaadaptowane. Nie posłużyłem się też
żadnym z ujęć niestandardowych, które redukują liczbę wymaganych warunków doboru. Wśród nich szczególnie obiecujące wydaje się ujęcie Pierricka Bourrata (ale zob. też Gecow 2008; Bouchard 2011; 2014a; 2014b),
które zakłada, że dziedziczenie i reprodukcja są adaptacjami nabytymi
w drodze ewolucji przez naturalną selekcję zbioru zdolnych do mutacji
survivors (Bourrat 2014). Ujęcie to nie pozwala jednak rozstrzygnąć jakie
obiekty są zdolne do mutacji pozwalających na transformację survivora
w tzw. procreatora („obiekt zdolny do reprodukcji, lecz bez dziedziczenia
szansy i nawet zdolności do życia i zdolności do reprodukcji) 6 i dalej w minimalnego zawodnego reproducera7, co jest kluczowym krokiem w scenariuszu Bourrata. Kuszące jest, aby myśleć, że są to obiekty zdolne do samopodtrzymywania się, jednak z drugiej strony, wiele wskazuje, że samopodtrzymywanie jest efektem działania doboru (zob. Chodasewicz 2015; 2016;
Gecow 2014a). Problem jest więc nierozstrzygalny do momentu rozwiązania
kontrowersji między typami scenariuszy biogenezy metabolizm/compartmentalization first — reproduction/evolution first. Oczywiście wykazanie
słuszności pierwszego z wymienionych pociągnęłoby za sobą przebudowę
proponowanej tu koncepcji. Dotyczy to zarówno kwestii definiowania życia,
jaki i koncepcji osobnika, a szczególnie relacji kategorii osobnika do kategorii organizmu.
7. KONKLUZJE

W niniejszym artykule pokazałem, że problemy definiowania życia i definiowania osobnika powinny zostać wyraźnie rozróżnione. Wskazuje na to
metodologiczna analiza tych problemów: o ile definicja życia jest interesująca dla wąskiej grupy specjalistów z obrzeży biologii, o tyle definicja osobnika
jest ważna dla podstawowych badań ewolucyjnych i ekologicznych. Zapro—————————
6 W oryginale: “entity which is able to reproduction, but without heredity of chance of viabillity
and even capacity to reproduction”.
7 W oryginale: “entity which reproduces and demonstrates ability to heredity of capacity to reproduction”.
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ponowałem też rozróżnienie kategorii osobnika i organizmu oraz zasugerowałem powiązania między nimi (organizmalność jako adaptacja zwiększająca szanse przetrwania i reprodukcji). Szczegółowa definicja organizmalności
wymaga jednak dalszych badań szczególności w świetle argumentów Godfrey'a-Smitha (patrz wyżej). Zaproponowałem też bazującą na powyższych
rozważaniach ewolucyjną definicję życia. Prześledzenie wszystkich jej konsekwencji wymaga dalszych badań, wydaje się jednak, że może ona stanowić
obiecujący punkt wyjścia zarówno dla standardowej biologii, jak i dla jej
nieklasycznych działów, takich jak astrobiologia, origins of life i sztuczne
życie.
Praca została wykonana w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki
nr DEC-2013/11/D/HS1/04392
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LIFE, LIVING INDIVIDUALS AND ORGANISMS
ABSTRACT

This paper presents an outline of the relationship between the categories of living individual, organism and life. I argue that although these categories are related
with each other and often treated as the same, we should strive for their separation.
The main argument for the distinction between the individual and life is of a methodological character: the definitions of life are mainly interested for astrobiologists
and scientists working in the field of origin of life or artificial life, while the individual is important, among others, in standard evolutionary biology and ecology.
Among the concepts of living individual various forms of evolutionary definition
(individual as a unit of selection) currently dominate. The living individual understood in this way is not identical with a structurally limited and functionally
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integrated self-sustained entity, which is usually called “organism.” Moreover, the
explanatory success of the evolutionary concept of individual, in my opinion, implies
the adoption of some version of the evolutionary definition of life. In the last part of
this paper I propose a process-evolutionary definition of life, which also indicates
a relationship between the three aforementioned categories.
Keywords: living individual, the concept of organism, defining of life.
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JAKA MATKA, TAKA CÓRKA – EVO-DEVO I POJĘCIE
ROZSZERZONEGO DZIEDZICZENIA W KONTEKŚCIE
PSYCHOLOGII ORAZ MECHANIZMU
MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PRZEKAZU STYLU
PRZYWIĄZANIA I ZDOLNOŚCI DO MENTALIZOWANIA
STRESZCZENIE

Ewolucyjna biologia rozwojowa (evo-devo) zaczyna być popularna wśród psychologów, a przez niektórych jest widziana jako „nowa biologia dla psychologii”
(Hofer 2014). W szczególności chodzi o koncepcję rozszerzonej dziedziczności
(Extended Inheritance), którą się uważa za (neo-)lamarkowską, i zgodnie z którą
dziedziczone jest wszystko to, co przyczynia się do utrzymania podobieństwa na
przestrzeni pokoleń i do fitness potomstwa – od genów jądrowych, przez ekspresję
genów, matczyną opiekę, aż po niszę ekologiczną, kulturową, językową, etc. W artykule analizuję potencjał koncepcji rozszerzonej dziedziczności, biorąc za przykład
międzypokoleniowy przekaz stylu przywiązania i zdolności do mentalizowania.
Przedstawiam opis mechanizmu neuroendokrynnego tego przekazu. Pokazuję następnie, że a) zjawisko metylacji DNA jest komplementarne w stosunku do mechanizmu neuroendokrynnego, ale nie rewolucyjne, tak jak to zapowiada; b) pojęcie rozszerzonego dziedziczenia miesza trzy kwestie zasadnie rozdzielone przez neodarwinizm: pochodzenia zmienności, losu zmienności i dziedziczenia; c) choć motywacją
evo-devo jest sprzeciw wobec rzekomego determinizmu genetycznego neodarwinizmu, to pojęcie transgeneracyjnego dziedziczenia jest deterministyczne (choć to
determinizm epigenetyczny).
Słowa kluczowe: evo-devo, rozszerzona dziedziczność, styl przywiązania,
mentalizowanie, dziedziczenie transgeneracyjne.

1. WPROWADZENIE

Podobieństwo na przestrzeni pokoleń, dziedziczenie i międzypokoleniowość jest ważnym zagadnieniem tak i w biologii, jak i w psychologii. W psychologii dotyczy sposobów, w jakich funkcjonujemy w relacjach, w jaki
regulujemy emocje, w depresji, przemocy czy pedofilii. I tak, prawdopodobieństwo zachorowania na depresję jest 2–3 razy większe wśród osób,

46

Adrianna Grabizna

których rodzice chorowali na depresję (Weissman et al. 2006). Stosowanie
przemocy wobec dzieci jest w pewnym sensie „rodzinne” („it runs in families”, Maestripieri et al. 1997) i to zarówno u ludzi jak i u innych ssaków naczelnych. Ponad 50% makaków królewskich, które w ciągu pierwszych 6 mcy życia doświadczało przemocy ze strony rodziców samo stosowało przemoc
wobec swojego potomstwa (Maestripieri 1998). U ludzi procent osób, które
były ofiarami przemocy ze strony rodziców i które same są niekompetentnymi, zaniedbującymi i przemocowymi rodzicami jest różna w zależności od
badania, jednak w każdym z tych badań procent ten jest znaczny. Zestawienie przez Olivera (1993) ponad 60 badań głównie z obszaru Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii pokazało, że jedna trzecia rodziców, którzy jako
dzieci doświadczali przemocy, sama kontynuuje ten wzorzec zachowania
wobec swoich dzieci, jedna trzecia ten wzorzec przerywa, a u jednej trzeciej
stosowanie bądź niestosowanie przemocy zależy od kontekstu środowiskowego. Inne badania pokazują, że około 70% rodziców doświadczało przemocy w dzieciństwie i że między 20% a 30% dzieci, które doświadczają przemocy będzie jako rodzic stosowało przemoc (Chapman, Scott 2001; Egeland et
al. 1987). Ponad połowę osób skazanych za przestępstwo wykorzystywania
seksualnego dzieci stanowią ofiary tegoż przestępstwa (Craissati et al.
2002).
Podobieństwo na przestrzeni pokoleń to w języku biologii — dziedziczenie, a w psychologii – międzypokoleniowość. Już sam brak wspólnego słownika bazowego jest symptomem pewnej równoległości biologii i psychologii,
w których trudno było o punkty styku. Na łamach czasopisma „Neuropsychoanaliza” amerykański psychiatra i psychoanalityk Myron Hofer (2014)
wyjaśnia, że „przez 150 lat doniesienia o efektach transgeneracyjnych były
dyskutowane, potem dyskredytowane jako przykład „dziedziczenia Lamarkowskiego” […] lekceważone jako „wyjątki”, których mechanizmu nie znamy1 (Hofer 2014, 2). I choć „psychoanaliza ma swoje korzenie w myśleniu
biologii ewolucyjnej, ponieważ została ustanowiona przez Freuda”2, to w XX
wieku biologię identyfikowano z tym, co genetyczne, co wymusiło wybór
między „naturą a kulturą” i spowodowało, że psychoanalitycy „oddalili się od
swoich Darwinowskich korzeni i, w znacznym stopniu, od samej biologii”3
(Hofer 2014, 17).
Rzeczywiście, same początki psychoanalizy nie były oderwane od biologii.
„Projekt dla naukowej psychologii” Freuda (1895) łączył jego pracę jako neurologa i psychologa i miał za cel „dostarczyć psychologię, która jest nauką
—————————
1

“Over the last 150 years, reports of such transgenerational effects continued to be repeatedly debated, then discredited, as examples of ‘Lamarckian inheritance’ […] disregarded as ‘exceptions’ for
which no mechanism were known.”
2 “Psychoanalysis has had its roots in biological evolutionary thinking since it was founded by
Freud.”
3 “… grew away from their Darwinian roots and, to a considerable degree, from biology itself.”
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przyrodniczą”4 (Freud 1895, 295, za: Schore 1997). Jednak losy psychologii
i biologii nie potoczyły się wspólnym torem. W kwietniu Freud pisał, że nad
„Projektem” intensywnie pracuje, w październiku wysłał manuskrypt do
swojego przyjaciela Wilhelma Fliessa, a miesiąc później napisał do niego, że
nie wie jak mógł coś takiego popełnić i nigdy już się o manuskrypt „Projektu”
nie upomniał. Wydano go dopiero po śmierci Freuda w 1950r. Opisywał tam
mechanizm regulacji emocji, świadomości, nieświadomości i ich relacji. „To,
czego Freud dokonał w »Projekcie« to monumentalny wysiłek, próba odejścia od dualizmu, który był i wciąż jest plagą psychologii i neurologii”5
(Salomon 1974, 39, za: Schore 1997). Według psychoanalityka Mertona Gilla
i neurobiologa Karla Pribrama stanowisko Freuda w kwestii biologicznych
postaw psychoanalizy można podsumować następująco: „ostatecznie ta psychoanalityczna nauka będzie mogła być połączona z jej biochemicznymi
i neurologicznymi źródłami, ale że (a) czas jest nieodpowiedni i (b) to połączenie nie może być nazbyt uproszczonym »przejęciem« albo »redukującym
wyjaśnieniem« wiedzy psychoanalitycznej w kategoriach biochemicznych
i neuropsychologicznych”6 (Pribram, Gill 1976,168, za: Schore 1997). Freud
odwoływał się potem do mechanizmów transgeneracyjności wyjaśniając je
na poziomie psyche i na poziomie ontogenezy. Pisał, że powtarzanie to
„nie dający się opanować proces pochodzący z nieświadomości, w wyniku
działania którego podmiot aktywnie naraża się na przykre sytuacje, powtarzając w ten sposób wydarzenia czy doświadczenia z przeszłości, lecz nie przypominając sobie ich jako pierwowzoru i nie próbując ich opanować – poprzez
usensownienie, usymbolicznienie, itp. – ale przeżywając je z tą samą mocą
i z tą samą mocą podlegając tym afektom. Osobie, która tego doświadcza zdaje się, że sytuacja jest całkowicie uwarunkowana aktualnymi okolicznościami”
(Freud 1914/1991, 266–73).

W mniej więcej tym samym czasie psycholog James Baldwin (1896) próbował połączyć biologię i psychologię, filogenezę z ontogenezą, w coś co byłoby
wspólnym początkiem późniejszej biologii ewolucyjnej oraz biologii i psychologii rozwojowej. Baldwin chciał uznania faktu, że to, co nazwał czynnikami neuro-genetycznymi i psycho-genetycznymi, tj. opieka matczyna, edukacja, rozumowanie i inteligencja, uczenie się, imitacja, wpływy stadne —
wszystko to, co nazywamy doświadczeniem (Baldwin 1896, 443–444), decyduje o adaptacyjnej wartości zmienności, o losie zmienności (Baldwin 1896,
448). Baldwin nazwał to doborem organicznym (organic selection). Według
—————————
“… to furnish a psychology which shall be a natural science.”
“What Freud attempted in the ‘Project’ was a monumental effort, an attempt to overcome the
dualism that plagued and still plagues psychology and neurology.”
6 „… that ultimately this psychoanalytic science could be rejoined to its biochemical and neurological origins, but that (a) the time was no right and (b) this rejoining would not be a simplistic ‘taking
over’ or ‘reductive explanation’ of psychoanalytic knowledge in biochemical or neurophysiological
terms.”
4
5
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Baldwina założenie tego rodzaju doboru pozwala na uznanie roli ontogenezy
jako tego co decyduje o fitness, a „znosi potrzebę odwoływania się do czynnika Lamarkowskiego”7 (Baldwin, 1896, 446). Baldwin rozumiał konieczność rozdzielenia tych dwóch kwestii, bo znał już i explicite nawiązuje do
znanej w tym czasie teorii plazmy zarodkowej Augusta Weismanna (1893),
która zdecydowanie odrzuca dziedziczenie cech nabytych. Weismann dokonuje podziału na komórki rozrodcze (komórki jajowe i plemniki) i komórki
somatyczne. Tylko przez te pierwsze zachodzi dziedziczenie. Z komórek rozrodczych powstają potem komórki somatyczne i nowe komórki rozrodcze,
ale żadne cechy nabyte przez komórki somatyczne nie mają wpływu na komórki rozrodcze i nie mogą być przekazane do następnego pokolenia. Jeśli w
czasie ontogenezy stracę w wypadku obydwie nogi, to jeśli po wypadku zajdę
w ciążę i urodzę dziecko, to urodzi się ono z obiema nogami. W każdym razie, nie urodzi się bez nóg dlatego, że ja straciłam nogi. Jest to tzw. bariera
Weismanna. Niedługo potem pojawia się termin „gen” (1909 r.) i rozdział na
genotyp i fenotyp: fenotyp umiera wraz ze śmiercią osobnika i to, co się stało
w ontogenezie nie ma wpływu na geny, które przekazujemy do następnego
pokolenia. Pół wieku później centralny paradygmat biologii molekularnej
(Crick 1957) potwierdza kierunek przepływu informacji w organizmach żywych (z wyjątkiem retrowirusów i prionów): DNA
RNA
białka i jest
aktualny do dziś (i epigenetyka tego nie zmienia, zob. szczególnie Dawkins
2004). Baldwin rozdziela zatem, tak jak to robi darwinizm i neodarwinizm,
kwestię tego co wpływa na fitness, od tego co jest kwestią dziedziczenia:
„adaptacje ontogenetyczne są rzeczywiście reprodukowane w kolejnych pokoleniach, ale nie są fizycznie dziedziczone”8 (Baldwin 1896:451). „Kwestia
rozwoju w ontogenezie rozważana jak najbardziej niezależnie od kwestii
dziedziczenia, jest kwestią tego, które czynniki w procesie ewolucji rzeczywiście się pojawiają z pokolenia na pokolenie”9 (Baldwin 1896, 446).
Obecnie pojawił się nurt, który na nowo próbuje łączyć kwestię rozwoju
ontogenetycznego i kwestię dziedziczenia. Chodzi o ewolucyjną biologię
rozwojową (evolutionary developmental biology, w popularnym skrócie
evo-devo), która postuluje jakiś rodzaj modyfikacji czy wręcz odejścia od
neodarwinizmu; ten ostatni jest nazywany Modern Synthesis (Williams
1966; Dawkins 1976; 1982) na rzecz rozszerzonej syntezy (Extended Synthesis, Muller 2007; Pigliucci 2007; 2009; Pigliucci, Muller 2010). Rozszerzona Synteza kreuje pojęcie rozszerzonej dziedziczności (Extended Inheritance): dziedziczone jest wszystko to, co przyczynia się do utrzymania na
przestrzeni pokoleń polaryzacji fenotypu i jego wartości fitness. Za dziedzi—————————
“… does away which the need of appealing to the Lamarckian factor.”
“Ontogenetic adaptations are really reproduced in succeeding generations, although not physically inherited.”
9 “The question of phylogenetic development considered apart, in so far as may be, from that of
heredity, is the question as to what the factors really are which show themselves in evolutionary
progress from generation to generation.”
7

8
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czone uznawane są wszystkie czynniki, które wpływają na zmianę fenotypu
na przestrzeni pokoleń. Dziedziczność w tym rozumieniu to nie replikacja
genu, to przede wszystkim względnie stała obecność (reliable reoccurence,
Odling-Smee et al. 1996; 2003) wszystkich czynników, które wpływają na
1) na rozwój osobniczy i 2) na jego fitness, wartość adaptacyjną — od genów
jądrowych, przez geny regulatorowe, czynniki środowiskowe na każdym
etapie rozwoju, aż po niszę ekologiczną, kulturową, itd.
„W swoim kształcie, neodarwinizm redukuje dziedziczenie do genów i uważa
rozwój form za konsekwencję zmienności w sekwencji DNA genów strukturalnych. Już czas unowocześnić neodarwinizm” […] „wiele argumentów
zaproponowanych przez zwolenników rozszerzonej syntezy niesie ze sobą
konsekwencje, które wymagają sformalizowania w kategoriach dziedziczenia
[…] by włączyć całe nie-genetyczne dziedziczenie jako wpływające na rozwój
i dziedziczenie fenotypu10” (Danchin et al. 2011).

Pojęcie rozszerzonego dziedziczenia nawiązuje do dziedziczenia w szeroko
rozumianym sensie podobieństwa na przestrzeni pokoleń, które przypisują
w/w autorzy Lamarckowi (niesłusznie, jak wyjaśnię w dalszej części) i łączy
kwestię pochodzenia zmienności i losu zmienności. Przytoczę tu przykład
interesującej psychologów kwestii dziedziczenia w kontekście opieki matczynej:
„Teoria Lamarkowska mówiąca, że cechy nabyte w trakcie życia w odpowiedzi
na doświadczane środowisko będą przekazane potomstwu była początkowo
lekceważona jako potencjalny mechanizm dziedziczenia. Jednak obecne badania nad rolą epigenetycznych modyfikacji w pośredniczących, środowiskowo indukowanych zmianach w matczynej opiece, które są przekazywane przez
pokolenia dostarczają mechanizm poprzez który lamarkowskie dziedziczenie
jest możliwe”11 (Champagne 2008).

Hofer przedstawia evo-devo jako „nową biologię dla psychoanalizy” i mówi
o „syntezie rozwoju i ewolucji” (Hofer 2014). „Dopiero w dwudziestym
pierwszym wieku, kiedy lepiej znamy mechanizm regulacji ekspresji
genów w rozwoju, transgeneracyjne efekty ponownie są szeroko akcepto—————————
10 “As it stands, the modern synthesis reduces inheritance to genes and considers the development of forms as the consequences of variation in the DNA sequences of structural genes; it is time
to ‘modernize the modern synthesis’ […] many arguments proposed by advocates of the extended
synthesis have consequences that need to be formalized in terms of inheritance […] in order to
incorporate all non-genetic inheritance as participating to the development and inheritance of the
phenotype.”
11 “The Lamarckian theory that traits acquired in response to the environment experienced over
the lifetime will be transmitted to offspring was initially overlooked as a potential mechanism of
inheritance. However, current research on the role of epigenetic modifications in mediating environmentally induced changes in maternal care that are transmitted across generations provides
a mechanisms though which Lamarckian inheritance is possible.”
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wane…”12 (Hofer 2014, 2). Hofer odwołuje się m.in. do Danchina i jego ekipy, którzy także łączą pochodzenie zmienności i losu zmienności:
„Darwin uważał, że dobór naturalny może działać tylko na cechy, w których
jest zmienność przekazywana od rodziców do potomstwa; mianowicie, cechy,
które są dziedziczone. Od tamtej pory, połączenie darwinizmu i genetyki
w neodarwinizmie doprowadziło do zmiany semantycznej, z której wynika
tendencja, by zakładać, że tylko sekwencje DNA są dziedziczone przez pokolenia. Jednak ewolucja działa na fenotypowe różnice, które są stabilne na
przestrzeni pokoleń. Zgodnie z tym poglądem, zmienność fenotypowa powinna być podzielona na składowe przekazane i nieprzekazane, a nie na składowe
genetyczne i środowiskowe”13 (Danchin et al. 2011).

„Wraz z odkryciem genetyki, potoczna wiedza zakładała, że dobór działa na
zmienność fenotypową poprzez zmienność genetyczną, która jest ślepa na
czynniki środowiskowe. Co więcej, zgodnie z teorią plazmy zarodkowej
(1892) Weismanna, komórki somatyczne są oddzielone od komórek rozrodczych, i przez to, nie myślano, że jest mechanizm dzięki któremu komórki
rozrodcze mogą być modyfikowane przez środowisko. Na przestrzeni ostatnich lat, „ponowne odkrycie” epigenetyki i mechanizmów nią rządzących
otworzyło tę starą debatę, dając początek koncepcji dziedziczenia transgeneracyjnego zmienności epigenetycznej, a nawet cech nabytych14” (Heard,
Martienssen 2014). Potencjalną rolę pojęcia rozszerzonego dziedziczenia
w psychologii sygnalizuje Karola Stotz w 2014 w artykule opublikowanym na
łamach Frontiers in Psychology: „Extended evolutionary psychology: the
importance of transgenerational developmental plasticity”15, jednak nie
znajdziemy tam poparcia przykładem psychologicznym.
—————————
12 “Only in the twenty-first century, as we learn more about mechanisms for the regulation of the gene
expression in development, are transgenerational effects again beginning to be widely accepted …”
13 “Darwin understood that natural selection can only affect traits in which there is variation that
is transmitted from parents to offspring; namely, traits that are heritable. Since then, the merging of
Darwinism with genetic into modern synthesis has led to a semantic shift, resulting in the tendency
to assume, that only the DNA sequence is inherited across generations. However, evolution acts on
any phenotypic differences that are stable across generations. According to this view, phenotypic
variation should be partitioned into its transmitted versus non-transmitted components rather than
into its classical genetic and environmental components.”
14 “With the rediscovery of genetics, conventional wisdom had it that selection acts on phenotypic
variation via genetic variation that is itself blind to environmental cues. Further, according to
Weismann’s principle of the germplasm (1892), somatic cells are separated from germ cells, and
thus, no mechanisms were thought to exist for germ cells to be modified by the environment. Over
the last few years, the ’rediscovery’ of epigenetics and its underlying mechanisms has reopened this
old debate, giving rise to the concept of transgenerational inheritance of epigenetic variation and
even of acquired traits.”
15 “… the view of living and cognitive systems, especially humans, as deeply integrated beings embedded in and transformed by their genetic, epigenetic (molecular and cellular), behavioral, ecological, socio-cultural and cognitive-symbolic legacies calls for an extended evolutionary synthesis that
goes beyond either a theory of genes juxtaposed against a theory of cultural evolution and or even
more sophisticated theories of gene-culture coevolution and niche construction. Environments,
particularly in the form of developmental environments, do not just select for variation, they also
create new variation by influencing development through the reliable transmission of non-genetic
but heritable information. This paper stresses particularly views of embodied, embedded, enacted
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Celem tego artykułu jest zanalizowanie na przykładzie konkretnego
przykładu z psychologii jaki sens ma rozszerzone pojęcie dziedziczenia.
Wybrałam międzypokoleniowy przekaz stylu przywiązania i zdolności do
mentalizowania. Przedstawię najpierw opis mechanizmu neuroendokrynnego tego przekazu. Zbadam następnie, co wnosi zjawisko metylacji DNA ponad mechanizm neuroendokrynny, zgodnie z przekonaniem evo-devo, że
„plastyczność bierze udział w zróżnicowaniu komórkowym i potencjalna
stabilność tych modyfikacji prowadzi do stałej i dziedzicznej zmienności
w ekspresji genów16 (Curley, Mashoodh, Champagne 2017). Pokażę też, że
pojęcie dziedziczenia epigenetycznego miesza zasadnie rozdzielone w neodarwinizmie pojęcia: pochodzenia zmienności, losu zmienności i dziedziczenia. Łączenie tych pojęć przez evo-devo motywuje sprzeciw evo-devo wobec
rzekomego determinizmu genetycznego neodarwinizmu: „termin „epigenetyka” jest coraz bardziej kojarzone z nadzieją, że jesteśmy czymś więcej niż
tylko sumą swoich genów”17 (Heard, Martienssen 2014, 95). Jednak rozróżnienie dokonywane przez evo-devo na intergeneracyjne i transgeneracyjne
dziedziczenie opiera się na determinizmie właśnie (choć epigenetycznym,
a nie genetycznym).

2. MIĘDZYPOKOLENIOWY PRZEKAZ STYLU PRZYWIĄZANIA
I MENTALIZOWANIA W KONTEKŚCIE MECHANIZMU
NEUROENDOKRYNNEGO

Van IJzendoorn (1995) oszacował, że jeśli przyjąć tylko dwie kategorie
stylu przywiązania: bezpieczny i pozabezpieczny, to aż w 75% styl przywiązania matki pokrywa się ze stylem przywiązania dziecka. Także z badań
przeprowadzonych za pomocą Parental Bonding Instrument (Parker et al.
197918), wynika, że istnieje międzypokoleniowy, matrylinearny przekaz stylu
przywiązania (Miller et al. 1997; Benoit, Parker 1994, Fonagy et al. 1991).
Kolejne badania z wykorzystaniem procedury Obcej Sytuacji (Strange Situation Task, Ainsworth, Wittig 196919), także potwierdzają, że styl przywiązaand extended cognition, and their relationship to those aspects of extended inheritance that lie
between genetic and cultural inheritance, the still gray area of epigenetic and behavioral inheritance
systems that play a role in parental effect. These are the processes that can be regarded as transgenerational developmental plasticity and that I think can most fruitfully contribute to, and be investigated by, developmental psychology.”
16 “Plasiticity mediates cellular differentiations and the potential stability of these modifications
leads to persistent and heritable variations in gene expression.”
17 “… the term »epigenetics« is increasingly being associated with the hope that we are more than
just the sum of our genes.”
18 Za pomocą którego bada się retrospektywną percepcję więzi z matką i ojcem pod względem
opieki i kontroli oraz dzieli spostrzegane więzi na cztery kategorie stylów przywiązania.
19 Za pomocą której poznaje się wzorzec więzi u dzieci około 1 roku życia w oparciu o obserwacje
ich zachowania w sytuacji krótkiej separacji od opiekuna, powrotu opiekuna oraz pojawienia się
osoby obcej.
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nia matki jest dobrym predykatorem stylu przywiązania córki i wnuczki
(Strouf 2005; Strouf et al. 2005). Styl przywiązania oraz zdolność do mentalizacji są ze sobą istotnie związane (Fonagy 2006; Fonagy, Luyten, Bateman
et al. 2013). Mentalizowanie to jawna i niejawna zdolność do wglądu w stany
własne (aktualne, przeszłe) i czyjeś, to zdolność do introspekcji, wglądu, to
intersubiektywność, to, co się potocznie nazywa „mózgiem społecznym”.
Mentalizowanie jest podstawą utrzymania stabilnego poczucia własnego Ja
(Fonagy et al. 2002) i poczucia siebie jako istoty obdarzonej autonomią
i sprawczością, to świadomie dostępne uczucie, że regulujemy własne zachowania. Bezpieczna relacja przywiązania jest predykatorem rozwoju niezaburzonej zdolności do mentalizacji (Meins, Fernyhough, Russell 1998).
Koncepcja „mentalizowania” jest „syntezą psychoanalizy i teorii przywiązania, która zakotwicza koncepcję terapii w psychopatologii rozwojowej”
(Allen, Fonagy, Bateman 2014, 39–40). „Mentalizowanie rodzi mentalizację,
a niementalizowanie prowadzi do niementalizowania” (Allen, Fonagy, Bateman 2014, 338)
Optymalnie dostrojone mentalizowanie matki sprzyja rozwojowi zdolności mentalizowania dziecka (Allen, Fonagy, Bateson 2014). Fonagy i jego
współpracownicy mówiąc o mentalizowaniu widzą wspólną linię z freudowską koncepcją wiązania sfery emocji i popędów, impulsów, silnych potrzeb
w myśl. Odwołują się też do tezy Biona (1962) o kontenerującej funkcji myślenia, wglądu do własnych emocji, popędów, impulsów, zdolności do ich
przyjęcia, przez co stają się łatwiejsze do zniesienia. Pojawia się wtedy także
możliwość pomyślenia i zdecydowania co dalej z nimi zrobić. Koncepcja
mentalizowania odwołuje się także do pracy Winnicotta (1971), który mówi
roli o roli matczynego odzwierciedlania w rozwoju poczucia własnego Ja.
Fonagy pisze, że Ja psychologiczne rozwija się przez spostrzeganie siebie
w umyśle innego człowieka, matki, terapeuty, i nie jest to proces wyłącznie
wewnętrzny, ale zależy od tego, czy jesteśmy mentalizowani, zależy od tego
czy opiekun mentalizuje, odbywa się w kierunku od zewnątrz do wewnątrz.
Odwołują się oni także do pracy Bowlbiego, Poprzez relację diadyczną matka/dziecko tworzy się wewnętrzny model operacyjny (Bowlby 1969; 1973;
1982), który nazywa się stylem przywiązania. Zdolność do mentalizowania
rozwija się optymalnie w kontekście ufnych relacji przywiązania, które dają
poczucie bezpieczeństwa. Rola mentalizowania, przepracowania w umyśle,
ma zasadniczą rolę w regulacji afektu. Także Allan Schore (2001) mówi
o tym że rozwój szczególnie prawej półkuli i zdolność do regulowania afektu
jest powiązana z bezpiecznym stylem przywiązania. Ufny wzorzec przywiązania daje szansę na optymalny rozwój zdolności mentalizacji. Dlatego
istnieje też związek między zaburzonymi relacjami przywiązania i zakłóceniami mentalizacji, które są potencjalnymi prekursorami rozwojowymi zaburzeń osobowości (np. osobowości z pogranicza). Osoby z zaburzeniem
osobowości z pogranicza uzyskują gorsze wyniki w niewerbalnym spraw-
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dzianie mentalizacji (reading mind in the eyes test, tj. odczytanie stanu
umysłu innej osoby w jej oczach, Baron-Cohen et al. 2001).
Nie ma tu mowy o żadnym determinizmie genetycznym, ponieważ zakłada się, że nikt nie rodzi się z dojrzałą zdolnością do regulowania własnych
reakcji emocjonalnych. Jest to zdolność, która rozwija się w ontogenezie,
z krytycznym momentem wczesnego dzieciństwa, kiedy rozwój mózgu jest
najintensywniejszy, zarówno pod względem wzrostu objętości mózgu (do
6r.ż. objętość mózgu zwiększa się czterokrotnie) jak i mielinizacji. Relację
przywiązania uznaje się za czynnik mediujący związek między genotypem
a fenotypem, ponieważ relacja matka/dziecko regulują i kształtują fizjologię
dziecka. Opiekun, najczęściej matka, która mentalizuje i sama ma bezpieczny styl przywiązania, jest uważna na sygnały zmian stanu niemowlęcia i reguluje je. Jeśli coś wzbudza w dziecku lęk, wysyła ono sygnały, np. płacze,
matka tego lęku nie potęguje, tylko uspokaja, przywraca mu równowagę.
Dziecko wtedy nie jest przytłoczone swoim wzbudzeniem emocjonalnym.
Natomiast jeśli płacz dziecka potęguje u matki negatywne emocje, których
nie potrafi kontenerować, nie odpowiada ona adekwatnie na stan lęku
u dziecka, albo nie odpowiada na niego wcale, co jeszcze bardziej potęguje
u dziecka stan lęku (Hesse, Main 1999).
Zdolność do mentalizowania to np. „rejestrowanie tego, że się jest w bólu”, a nie „bycie w bólu”. Oznacza to zatem, że mentalizowanie to tworzenie
reprezentacji doznań. To rozpoznanie daje możliwość świadomego wyrażenia i regulacji emocji. Mentalizowanie może dotyczyć myślenia o stanach
własnych i cudzych. Świadomość swoich stanów (perspective taking of self),
np. „myślę, że odczuwam lęk”, „myślę, że czułam wtedy lęk” aktywizuje
przedni zakręt kory obręczy i obszary z prawego skrzyżowania skroniowociemieniowego (temporal-parietal jonction, TPJ, Keenan, Wheelerb 2002;
Vogeley et al. 2001). Myślenie o czyichś stanach (perspective taking of
other), np. „myślę, że on czuje strach” aktywizuje przedni zakręt kory obręczy (anterior cingulate cortex, ACC) (Keenan, Wheelerb 2002; Vogeley et al.
2001). Mentalizowanie zatem daje możliwość rozpatrzenia własnych stanów
z różnych punktów widzenia, to umiejętność przywoływania własnych stanów i rozróżniania ich od stanów obecnych, zdolność do refleksji nad tym co
inna osoba myśli, czuje, co motywuje jej zachowanie – ze świadomością
i uwzględnieniem różnych punktów widzenia. Mentalizowanie, np. nazywanie emocji, aktywuje prawe części brzuszno-bocznej kory przedczołowej
i jednocześnie poprzez połączenia z ciałami migdałowatymi ogranicza ich
aktywność. Właśnie dlatego mentalizowanie leży u podstaw samoregulacji,
że kora przedczołowa funkcjonuje jak ośrodek samokontroli poprzez połączenia z ciałami migdałowatymi, poprzez które może wpływać na nie i wyciszać, hamować reakcję lęku (kora przyśrodkowa przedczołowa jest częścią
kory oczodołowo-czołowej, powszechnie znanej jako orbitofrontal cortex).
Powstaje poczucie siebie jako istoty obdarzonej autonomią i sprawczością,
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co jest podstawą utrzymania stabilnego poczucia własnego Ja (Fonagy et al.
2002), a jednocześnie wspierane jest porównywanie i utrzymanie odrębności reprezentacji własnego Ja z reprezentacjami stanu umysłu innych ludzi.
Pobudzenie emocjonalne samo w sobie aktywuje bardziej kaudalne części przedniej kory zakrętu obręczy, ciało migdałowate i powiązane z nim
obszary układu limbicznego, uruchamia układ autonomiczny i HPA. Jest to
obszar czuciowo-somatyczny, obszar doznania emocji. Obszar poznawczy,
świadomość emocji, afektywne doświadczanie aktywizuje korę przyśrodkową przedczołowa, obejmująca również ACC. Są to obszary wspólnie uaktywniane, dlatego przez niektórych kora przyśrodkowa przedczołowa nazywana
jest parazakrętem obręczy (paracingulate).
Jaki jest zatem mechanizm neuroendokrynny, który stoi za międzypokoleniową relacją między stylem przywiązania matki, który jest predykatorem
jej zachowania matczynego, a stylem przywiązania dziecka i jego rozwoju
emocjonalnego? Wpierw kilka podstawowych informacji. Mechanizm dotyczy tego jak lęk (ciało migdałowate) wpływa na nasze myśli (korę przedczołową i przednią część kory zakrętu obręczy), a nasze myśli na lęk, ten zaś na
wszystkie narządy wewnętrzne. Lęk (poczucie zagrożenia, nieufności, niepewności), wiąże się z częścią mózgowia w układzie limbicznym nazwaną
ciałem migdałowatym (ang. amygdala). Ciało migdałowate poprzez drogi
projekcyjne wyzwala dwie główne reakcje na stres i pobudzenie. Pierwsza to
pobudzanie osi HPA (podwzgórze-przysadka-kora nadnerczy). Wtedy ciało
migdałowate komunikuje się za pomocą kortykoliberyny (corticotropin releasing hormon, CRH) z podwzgórzem, które także za pomocą CRH komunikuje się z przysadką, ona wydziela hormon andrenokortykotropowy
(ACTH), i kora nadnerczy wydziela do krwioobiegu glikokortykoidy, w tym
najbardziej znany hormon stresu, kortyzol. Druga reakcja, którą zawiaduje
ciało migdałowate to pobudzenie układu współczulnego, który jest częścią
układu autonomicznego. Wychodząc z mózgu włókna współczulne opuszczają kanał kręgowy i rozgałęziają się unerwiając każdy narząd wewnętrzny,
naczynia krwionośne i gruczoły. Układ ten uaktywnia się w odpowiedzi na
stres, a jego funkcje określa się jako typu „walcz i uciekaj”. Zakończenia
nerwowe tego układu wydzielają adrenalinę i noradrenalinę.
Ciało migdałowate jest wrażliwe na sygnały płynące za pośrednictwem
glikokortykoidów, otrzymuje informacje z autonomicznego układu nerwowego, z dróg bólowych i informacje czuciowe, sensoryczne zanim trafią do
kory mózgowej, gdzie wywołają świadome doznanie. Ciało migdałowate wysyła za pomocą CRH sygnały do podwzgórza, i tą drogą pobudza oś HPA.
Silne pobudzenie współczulnego układu nerwowego oraz wysoki poziom
glikokortykoidów powoduje wzmocnienie ciała migdałowatego. Wzbudzona
jest pobudliwość synaps, wyrastają dodatkowe wypustki łączące neurony.
Wzmacnia to rodzaj pamięci niejawnej, utajonej, nieświadomej, uczenia się
autonomicznego, za którą odpowiedzialne jest ciało migdałowate. Jednocze-
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śnie silne pobudzenie współczulnego układu nerwowego oraz wysoki poziom
glikokortykoidów powoduje długotrwałe osłabienie transmisji synaptycznej
w hipokampie, zanikanie wypustek, hamowanie neurogenezy, apoptozę,
czyli śmierć neuronów hipokampa. Te zjawiska leżą u podstaw zapominania,
problemów z uczeniem się i świadomym odpamiętywaniem. Hipokamp jest
jednym z kluczowych obszarów w mózgowiu odpowiedzialnych za ujemne
sprzężenie zwrotne za pomocą bardzo licznych receptorów glikokortykoidów
i informuje podwzgórze czy ma uwalniać CRH czy nie (Jacobson, Sapolsky
1991).
Czas teraz opisać jak wygląda neurendokrynny mechanizm międzypokoleniowego przekazu stylu przywiązania i zdolności do regulacji emocji matki,
a stylem przywiązania i zdolnością do regulacji emocji dziecka. Rozwój mechanizmu neuroendokrynnego ma swój pierwszy okres krytyczny w okresie
prenatalnym. W zależności od tego jak kobieta w ciąży myśli o swojej relacji
z matką i o sobie jako przyszłej matce, taki będzie poziom glikokortykoidów.
Glikokortykoidy matki przechodzą przez łożysko do krwioobiegu płodu,
a trzeci trymestr ciąży jest krytyczny dla liczby receptorów glikokortykoidów
i benzodiazepiny, którego efekty utrzymują się przez całe życie (Welberg,
Seckl 2001). Jeśli nastawienie matki będzie negatywne, poziom glikokortykoidów będzie wysoki. Zwiększy to liczbę receptorów glikokortykoidów
w ciele migdałowatym, czyli zwiększy jego wrażliwość na te hormony. Oznacza to, że potrzeba będzie mniej glikokortykoidów, żeby pobudzić ciało migdałowate do wydzielania CRH. Rodzi się wtedy dziecko z wyższym wyjściowym poziomem glikokortykoidów. Jednocześnie wysoki poziom glikokortykoidów w krwioobiegu płodu powoduje, że jego ciało migdałowate wytwarza
mniej receptorów benzodiazepinowych, które redukują lęk (syntetyczne
benzodiazepiny wchodzą w skład leków przeciwlękowych, takich jak np.
Valium). Ciało migdałowate szybciej jest pobudzone i trudniej powraca do
stanu wyjściowego po jego zakończeniu, trudniej jest dziecko ukoić. Wysoki
poziom glikokortykoidów w krwioobiegu płodu powoduje także, że mniejsza
jest liczba receptorów glikokortykoidów w hipokampie, co zmniejsza jego
wrażliwość na te hormony i nie ma już hamującego działania hipokampa na
podwzgórze, zatem nie jest hamowana reakcja stresowa via oś HPA. Ogólnie
jest mniej połączeń nerwowych między neuronami hipokampa np. u poddawanych stresowi w życiu płodowym gryzoni i naczelnych. Zresztą miarą stresu prenatalnego jest właśnie niska względem wzrostu waga urodzeniowa
i mniejszy obwód głowy, szczególnie jeśli poród jest przedwczesny (Kajantie
et al. 2002).
Poza tym styl przywiązania matki koreluje z jej obwodowym poziomem
oksytocyny. Oksytocyna uczestniczy w tworzeniu więzi społecznych, wzmaga
zachowania rodzicielskie, takie jak głaskanie, przytulanie, pielęgnowanie,
a także reguluje stres i responsywność emocjonalną (Insel 1997, 2010). Wyższy stopień przywiązania do dziecka koreluje ze wzrostem oksytocyny od
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pierwszego do trzeciego trymestru (badano poziom oksytocyny w osoczu
u zdrowych kobiet w pierwszym i trzecim trymestrze ciąży oraz w pierwszym
miesiącu po porodzie, Levine et al. 2007). Transgeneracyjność widać też na
przykładzie matek, które wczesne dzieciństwo spędziły w sierocińcu i u których obserwuje się niski poziom oksytocyny obwodowej (Fries et al. 2005).
Im więcej oksytocyny, tym pozytywniej wspomina się bliskość i opiekę matki
(Bartz et al. 201020).
Oksytocyna jest syntezowana w neuronach podwzgórza (w jądrze
przykomorowym, paraventricular, PVN oraz w jądrze nadwzrokowym,
supraoptic, SON), skąd aksonami przedostaje się do przysadki mózgowej.
Uwolnienie oksytocyny z przysadki zachodzi na drodze odruchowej pod
wpływem aktywnego dotyku, takiego jak głaskanie i przytulanie, także
w wyniku podrażnienia receptorów brodawek sutków czy receptorów szyjki
macicy i pochwy. Pod wpływem aktywnego dotyku i aktywnego dotykania
wydziela się więcej oksytocyny i u matki, i u dziecka, uspokaja się układ
współczulny obydwojga (Carter 1998). Więcej aktywnego dotyku jeszcze
wzmacnia zachowania matczyne. Dzieje się tak, ponieważ, jak pokazały badania u szczurów, receptory oksytocyny znajdują się w jądrze półleżącym
prążkowia brzusznego, kluczowego obszaru dopaminergicznego, i że wyzwala ono zachowania matczyne, takie jak wylizywanie i pielęgnowanie. Te
zachowania matczyne są jeszcze wzmacniane, ponieważ podwzgórze ma
prawdopodobnie projekcje bezpośrednio do prążkowia, powoduje wydzielanie dopaminy, co to wzmacnianie powoduje (Strathearn, Fonagy, Amico,
Montague 2009). Zachowania przywiązaniowe dziecka, takie jak śmiech,
poszukiwanie bliskości, wyzwalają zachowania przywiązaniowe dorosłego,
takie jak uspokajanie, obejmowanie, głaskanie, i reakcje te wzmacniają zachowania przywiązaniowe dziecka w stosunku do dorosłego. U matek z bezpiecznym stylem przywiązania zaobserwowano większą aktywację obszarów
mezokortykolimbicznych (włączając w to nakrywkę brzuszną, prążkowie
brzuszne i przyśrodkową korę przedczołową (mPFC)) na widok twarzy swojego dziecka. I co ważne, na widok twarzy zarówno smutnej jak i wesołej.
U matek z bezpiecznym typem przywiązania obserwuje się dominującą
aktywność lewej półkuli, a u matek z pozabezpiecznym/unikającym stylem
przywiązania dominującą aktywność prawej półkuli. Na widok twarzy
swojego dziecka o smutnym wyrazie, u matek z bezpiecznym stylem przywiązania aktywuje się układ nagrody (podwzgórze/przysadka i prążkowie
brzuszne), a u matek z pozabezpiecznym/unikającym stylem przywiązania
zaobserwowano aktywację przedniej wyspy, obszaru aktywującego się przy
poczuciu niesprawiedliwości, bólu i obrzydzenia (Montage, Lohrenz 2007).
U matek z bezpiecznym stylem przywiązania interakcja z ich dziećmi powoduje wzrost poziomu obwodowej oksytocyny.
—————————
Choć artykuł pokazuje, że u osób z wysokim poziomem lęku, pod wpływem oksytocyny wspomnienia tej relacji mają bardziej negatywy charakter.
20
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Systematyczny brak aktywnego dotyku oznacza dla dziecka długotrwale
aktywację osi HPA (podwzgórze-przysadka-kora nadnerczy), tj. podwyższony poziom mRNA CRH w podwzgórzu, długotrwale podwyższony poziom
hormonu adrenokortykotropowego (ACTH) i w rezultacie podwyższony poziom glikokortykoidów w krwioobiegu. To powoduje zmniejszoną ilość
mRNA receptorów glikokortykoidów w hipokampie. „Brak aktywnego dotyku jest najwyraźniej jednym z najmocniejszych stresorów, jakie mogą
wystąpić w procesie naszego rozwoju” (Sapolsky 2010, 113). Wyjaśnia to
dlaczego aktywny dotyk, kluczowy sposób komunikacji miedzy dzieckiem
i opiekunem wpływa na mentalizowanie i poczucie ja, pozwalając na tworzenie obrazu Ja i Inny (Meltzoff et al. 2018).

3. MIĘDZYPOKOLENIOWY PRZEKAZ STYLU PRZYWIĄZANIA
I MENTALIZOWANIA W KONTEKŚCIE DZIEDZICZENIA
EPIGENETYCZNEGO

W każdym jądrze komórki jest upakowanych około 2 metrów DNA.
Podwójna helisa DNA jest skręcona wokół kompleksu białek histonowych,
tworząc w ten sposób chromatynę. Chromatyna może kurczyć się i rozkurczać, co powoduje zmianę upakowania struktury chromosomów. Ekspresja
genów zachodzi wtedy, kiedy nastąpi „rozpakowanie” DNA i wchodzi ono
w kontakt z polimerazą RNA i czynnikami transkrypcyjnymi. Niektóre
geny ulegają stałej ekspresji, i są to tzw. housekeeping genes, warunkujące
podstawowe funkcje życiowe komórek. Transkrypcja pozostałych genów jest
regulowana na drodze acetylacji białek histonowych (rozluźnienia chromatyny) i ich deacetylacji (ściślejszego upakowania chromatyny). Za pośrednictwem tych mechanizmów metylacja DNA może wpływać na strukturę
chromatyny, a zatem na ekspresję genów. W sekwencji DNA są określone
miejsca, w których grupa metylowa może przyłączyć się do zasad azotowych nukleotydów, głównie do cytozyny (rzadziej adeniny) poprzez reakcję enzymatyczną, której rezultatem jest zazwyczaj 5-metylocytozyna. Te
określone miejsca, w których to przyłączenie może zajść, to obszar regulatorowy genu, tzw. promotor genu, tj. odcinek DNA (długi od kilkudziesięciu do
kilkuset nukleotydów), oznaczający początek genu przez to, że jest miejscem
przyłączenia polimerazy RNA do nici DNA, po której rozpoczyna się transkrypcja (proces przepisywania informacji genetycznej z DNA na RNA).
Funkcjonalnie metylacja oznacza zazwyczaj wyciszenie genu, ponieważ nie
dochodzi do transkrypcji: zmetylowane cytozyny są rozpoznawane przez
grupę białek wiążących odpowiednie deacetylazy białek histonowych, co
prowadzi do powstania zbitej, nieaktywnej struktury chromatyny, co uniemożliwia także przyłączenie się do niego czynników transkrypcyjnych.
Przyłączenie grupy metylowej tworzy wiązanie, które jest odwracalne, ale
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jest też na tyle silne że metylacja DNA może się utrzymywać po podziale
komórki, tzn. może być przekazywana do komórek potomnych (Jones,
Taylor 1980). „Epigenetyczny” może zatem oznaczać „dotyczący zmiany
w chromatynie i strukturze DNA”, która wpływa na zmianę ekspresji genów.
Grosso modo, nie ma zmiany na poziomie genów w jądrze komórkowym,
ale ma miejsce zmiana w ekspresji genów poza jądrem komórkowym, już
w „ciele” komórki.
Czy takie „epigenetyczne dziedziczenie” może wnieść coś do mechanizmu
neuroendokrynnego przekazu międzypokoleniowego stylu przywiązania
i zdolności do mentalizowania? Neurony jako takie przecież trudno uznać za
czynnik dziedziczenia, bo neurony się nie replikują i nie replikują także rezultatów metylacji DNA. Metylacja DNA mogłaby być uznana za bezpośredni
czynnik dziedziczenia, w komórkach stale dzielących się. Neurony nie należą
do takich komórek. Jak wiadomo są komórki stale dzielące się (zwane labilnymi), które zachowują zdolność podziału (mitozy) i dzielą się w ciągu całego
życia. Są też komórki pomitotyczne, które utraciły zdolność podziałową.
Wśród nich istnieją komórki odwracalne, zwane stabilnymi, które mogą tę
zdolność podziałową odzyskać oraz komórki nieodwracalne, ostatecznie zróżnicowane, które tej zdolności nie odzyskują (komórki pomitotyczne permanentne). Do tych ostatnich należą m.in. neurony. Neurony dzielą się jedynie
w okresie prenatalnym i wczesnym postnatalnym. Natomiast w okresie postnatalnym, np. w dorosłym mózgu, wciąż zachodzi neurogeneza (choć na niższym poziomie niż w okresie rozwoju zarodkowego), ale komórki nerwowe nie
powstają przez podział dojrzałych neuronów, tylko z neuronalnych komórek
macierzystych. Po zróżnicowaniu, także nie ulegają już dalszym podziałom
komórkowym (Urbán, Guillemot 2014). Neurony umierają bez podziału, najpóźniej wraz ze śmiercią osobnika. I neo-darwinizm przyjmował, że jednostką
dziedziczenia są geny właśnie dlatego, że „geny to replikatory, (niemal) niezmienione od setek tysięcy lat, (niemal) idealne kopie siebie samych, (niemal)
nieśmiertelne” Dawkins (1976, 1982). Fenotyp w tej wizji, tak jak neuron, nie
jest wystarczająco trwały, by był uznany za replikator — umiera wraz ze
śmiercią osobnika. Jednym z powodów jest fakt, że u gatunków płciowych
mamy do czynienia z rekombinacją genetyczną (grosso modo, każdy z nas
otrzymał geny od matki i od ojca), która powoduje, że każdy fenotyp (każdy
z nas) jest inny. Po drugie, i bardzo ważne: fenotyp powstaje w toku rozwoju
ontogenetycznego, i o tym rozwoju decydują i geny i środowisko. Co z kolei
pokazuje, że neodarwinizm nie zakłada determinizmu genetycznego, wbrew
temu co sądzą wyżej wspomniani autorzy z nurtu evo-devo.
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4. POCHODZENIE ZMIENNOŚCI
A LOS ZMIENNOŚCI I DZIEDZICZENIE.
DETERMINIZM EPIGENETYCZNY

Oryginalna definicja epigenetyki (Waddington, 1942) mówiła o tym,
że jest to obszar badań biologii, który zajmuje się tym, jak przy udziale
genów powstaje fenotyp. Nie mówiła o tym, że fenotyp powstaje z samych tylko genów (to byłby determinizm genetyczny), ani tym bardziej,
że fenotypowe cechy są bezpośrednio dziedziczone do kolejnych pokoleń. Jednak obecnie epigenetyka to coraz częściej synonim dziedziczenia
epigenetycznego i definiuje się ją jako „badanie mitotycznie i/albo mejotycznie dziedziczonych zmian w funkcji genu, których nie można wyjaśnić zmianą w sekwencji DNA21” (Russo et al. 1996). W tym autorzy
widzą aspekt (neo-)lamarkowski swojej koncepcji.
Jednak wkładem Lamarcka jest nie teoria dziedziczenia, ale teoria ewolucji gatunków. Nowożytna teoria ewolucji zaczyna się właśnie z Lamarckiem (1809) i jego hipotezą mówiącą, że gatunki podlegają transformacji,
ewoluują. To był wkład Lamarcka, którego znaczenia nie można przecenić
biorąc pod uwagę jak ta teoria musiała wybrzmiewać w kontekście biblijnego
przekonania dotyczącego młodego wieku ziemi i statyczności stworzonych
gatunków. Natomiast rzeczywiście Lamarck pisał o dziedziczeniu cech nabytych, ale bardziej jako o przekonaniu dotyczącym po prostu podobieństwa
na przestrzeni pokoleń. Zatem nie dokonał rozróżnienia na czynniki, które
są odpowiedzialne za powstawanie zmienności i te, które są odpowiedzialne
za ich dziedziczenie. Tak samo nie postulował istnienia czegoś takiego jak
dobór naturalny, który wyjaśniłby charakter adaptacyjny zmienności, ponieważ dla Lamarcka zmienność oczywiście była adaptacyjna, bo została
indukowana przez środowisko, i stanowiła jako taka odpowiedź na środowiskowe zmiany i wyzwania. To w tym sensie te zmiany były „kierunkowe” (fr.
dirigés). Głównym wkładem Darwina było natomiast wprowadzenie tezy, że
gatunki dostosowują się do środowiska poprzez proces doboru naturalnego.
Dla Darwina pochodzenie zmienności jest kwestią przypadku, a o losie tej
zmienności decyduje dobór naturalny. Dla neodarwinizmu, pochodzenie
zmienności również jest kwestią przypadku, ale los zmienności jest kwestią
albo doboru naturalnego, albo przypadku. Natomiast ani dla Darwina, ani
dla neodarwinizmu, zmienność nie jest adaptacyjna w momencie powstawania. To środowisko zdecyduje, czy jest ona niekorzystna, neutralna czy adaptacyjna. W stosunku zatem do teorii Lamarcka, teoria ewolucji Darwina
i neodarwinizmu rozróżnia warunki zmienności (conditions of variation)
i warunki doboru (conditions of selection, Lewontin 2003), pochodzenie
—————————
“… study of mitotically and/or meiotically heritable changes in gene function that cannot be explained by changes in DNA sequence.”
21
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zmienności (origin of variation) i los zmienności (fate of variation, Beatty
1984), źródło zmienności (sources of variation) i konsekwencje zmienności
(consequences of variation, Gottlieb et al. 1990) czy pojawianie się najbardziej dostosowanego (arrival of the fittest) i przetrwanie najbardziej dostosowanego (survival of the fittest, Gilbert 2006). Ta różnica związana jest
z pojęciem przypadkowości ewolucyjnej: pochodzenie zmienności ma charakter przypadkowy, tj. nie ma relacji przyczynowej między wartością adaptacyjną zmienności w momencie, kiedy powstaje: „Mutacje indukowane
przez ciepło nie produkują zmiany fenotypowej związanej z tolerancją
ciepła” 22 (Simpson 1953, 86–87)!
Poza tym, że dziedziczenie epigenetyczne, jako część koncepcji rozszerzonego dziedziczenia, traktuje jako dziedziczone wszystkie czynniki, które
przyczyniają się do podobieństwa między rodzicami i dziećmi oraz tymi,
które mocno wpływają na fitness potomstwa23 (Danchin et al. 2011), to jeszcze jest to koncepcja, która próbuje w ogóle zignorować, że ekspresja genu
to ekspresja genu. Widać to w rozróżnieniu: dziedziczenie transgeneracyjne
i dziedziczenie intergeneracyjne (Ferguson-Smith, Patti 2011; Heard, Martienssen 2014; Danchin et al. 2011). Intergeneracyjne dziedziczenie oznacza
przekaz rodzicielski, który odbywa się de novo w każdym pokoleniu, rodzice
poprzez zachowanie indukują zmiany epigenetyczne (np. wylizywanie i pielęgnowanie u szczurów). Jest to rodzaj dziedziczenia, podobieństwa na przestrzeni pokoleń, które mogłoby być komplementarne wobec wyjaśnienia
mechanizmów neuroendokrynnych stojących za tworzeniem wewnętrznych
modeli operacyjnych (Bowlby 1973) de novo tworzonych w każdym pokoleniu pod wpływem interakcji diadycznych z opiekunem i uwewnętrznianych
potem przez dziecko. Natomiast transgeneracyjne dziedziczenie w tym rozróżnieniu dotyczy takich „zmian, które występują w pokoleniach, które nigdy
nie były pod wpływem początkowego sygnału albo środowiska które indukowało albo wyzwoliło tę zmianę”24 (Danchin et al. 2011). Ta koncepcja już
zakrawa na determinizm, i to nie genetyczny, który zarzuca neodarwinizmowi (choć niesłusznie, bo jak wielokrotnie tłumaczy Dawkins (1978;
1982), neodarwinizm broni selekcjonizmu genetycznego, ale na pewno nie
determinizmu genetycznego), ale taki, który sama tworzy, determinizm epigenetyczny. Koncepcja rozszerzonego dziedziczenia powstała na karykaturalnej wizji neodarwinizmu i od tego miecza sama może zginąć, bo już nazywa się dziedziczenie epigenetyczne somatycznym determinizmem (somatic
determinism, Stelmach, Nerlich 2015): „wykazano, że epigenetyka (efekt
tego, co twój dziadek zjadł albo czego nie zjadł na śniadanie) jest przekazy—————————
“Heat-induced mutations do not produce phenotypic change related to heat tolerance.”
“Transgenerational inheritance – source that contributes to parent-offspring resemblance and
that strongly affects the fitness of the offspring.”
24 “… effects that are found in generations that were never exposed to the initial signal or environment that induced or triggered the change.”
22
23
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wana do kolejnych pokoleń)”;25 “Matki i ojcowie mogą teraz ponosić kolejną
odpowiedzialność, bo to co teraz robimy (dieta, palenie, przemocowe społeczne warunki) mogą mieć wpływ nie tylko na życie naszych dzieci, ale także
na życie dzieci naszych dzieci.”26 Epigenetyczne dziedziczenie to „duch
w naszych genach” (the ghost in our genes), „klątwa babci” (grandma’s curse), „fatum macicy” (womb doom), „grzechy ojca” (sins of the father, „trucizna, która truje przez pokolenia” (poison that keeps poisoning
through the generations) czy bomba zegarowa w twoich genach („a time
bomb in your genes”). A żaden determinizm, ani genetyczny, ani epigenetyczny, nie ma sensu. Pokażę to na przykładzie pytania o to „co jest przyczyną zapalenia się zapałki?” (parafrazując Sterelny, Kitcher 1988).
Jedną z pierwszych odpowiedzi będzie pewnie: „trzeba potrzeć zapałką
o pudełko”. Ale na pytanie: „czy to wystarczy, żeby zapalić zapałkę?” wiadomo, że odpowiedź musi być „nie, samo potarcie nie wystarczy”. Trzeba jeszcze, żeby zapałki nie były przemoczone, poza tym to nie może być zwykłe
pudełko, ale pudełko z draską, która zawiera odpowiednie składniki chemiczne. Do spalania potrzebny jest też tlen w powietrzu, i to ani za dużo, bo
wybuchnie, ani za mało, bo też się nie zapali. Jeszcze trzeba chcieć zapałkę
zapalić. Można wymieniać długo kolejne warunki konieczne do spełnienia,
tzw. warunki z tła (background conditions), i każdy będzie konieczny, a żaden z nich nie będzie wystarczający.
Weźmy teraz przykład oksytocyny i CRH. Jeśli w neuronie jądra przykomorowego podwzgórza jest powyżej 1nM neuropeptydu oksytocyny, to nie
następuje transkrypcja genu kodującego CRH. Wiemy z wcześniejszego wyjaśnienia, że to CRH uruchamia oś HPA. Można zatem powiedzieć, że CRH
nie uruchomiło HPA, ale też, że to oksytocyna nie uruchomiła CRH, że to
głaskanie i przytulanie spowodowało, że oksytocyna znalazła się w neuronie
podwzgórza, i że to głaskanie i przytulanie nie uruchomiło reakcji stresu,
i jeszcze, że trzeba chcieć się nie zdenerwować i skorzystać ze wsparcia, przytulania i głaskania. Każdy z tych elementów jest konieczny, ale dla psychologów niektóre z nich, te dotyczące CRH i HPA są warunkami z tła, a dla neurobiologów to głaskanie, przytulanie i chęć skorzystania ze wsparcia należą
do warunków z tła. Jednak nie ma powodu, żeby wysunięcie na pierwszy
plan jednych warunków eliminowało znaczenie drugich.
Podobnie sprawy się mają jeśli chodzi o determinizm – genetyczny czy
„somatyczny” („epigenetyczny”). Geny są konieczne, by dana cecha miała
miejsce, ale nie są przyczyną wystarczającą. Przyczyny pozagenetyczne są
również konieczne, ale również nie są wystarczające, to jest, jeśli warunki
—————————
“… epigenetics (the effect of what your grandfather did or didn't eat for breakfast) has been
shown to be transmitted down the generations.”
26 “… mothers and fathers may have to shoulder new responsibilities, because what we do now
(diet, smoking, violent social conditions) may impact not only on the lives of our children but also
our children's children.”
25
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genetyczne nie są spełnione. To, że w rozwoju ontogenetycznym mają swój
udział determinanty genetyczne nie oznacza, że rozwój jest genetycznie
zdeterminowany. Takie rozumienie wygląda na przejaw myślenia w opozycji
wrodzone/nabyte, które jest chyba dziedzictwem historii myśli zachodniej.
Powinno być przecież jasne, że jeśli w niektórych tezach geny, a w innych
czynniki psychogenetyczne są na pierwszym planie, nie oznacza to, że warunki z tła (background conditions) przestają odrywać rolę przyczynową. Na
przykład uznanie roli genów w rozwoju danej cechy fenotypowej nie eliminuje wcale uznania roli czynników pozagenetycznych w rozwoju tej cechy –
i odwrotnie.
Podobny sposób myślenia gdzieś jednak jest zakorzeniony i nie omija
psychologów badających relację styl przywiązania i mentalizowanie i którzy
zastanawiają się nad kwestią współdzielonego i nie-współdzielonego środowiska. „Badania behawioralno-genetyczne mają istotny wpływ na sposób
w jaki [psycholodzy] rozwojowi myślą na temat wpływu jaki mają różnice
indywidualne w zdolnościach poznawczych, rozwoju społeczno-emocjonalnym i w psychopatologii”27 (Fearon et al. 2006). Allen, Fonagy i Bateson
(2014, 178) przywołują kilka badań na ten temat. Pierwsze wskazują na „potężny” i „jednoznaczny” wpływ czynników genetycznych na rozwój zdolności
do mentalizowania. Badanie objęło 120 40-miesięcznych bliźniąt (Hughes,
Cutting 1999). Odziedziczalność ustalono na wysokim poziomie 67%, za
pozostałe 33% miały odpowiadać niewspółdzielone czynniki środowiskowe.
W innym badaniu podłużnym badającym zdolność do mentalizowania, tym
razem z udziałem 1116 par bliźniąt 60 miesięcznych, uznano przewagę
wpływu czynników środowiskowych (Hughes et al. 2005). Jeśli badania robi
się na bliźniakach jednojajowych to w przekonaniu, że podobieństwa będą
wynikiem genów lub/albo identycznego środowiska (o co trudno), a różnice
będą wynikiem zróżnicowanego środowiska (bo nie mogą być wynikiem
różnych genów, jako że bliźniaki to swoje naturalne, genetyczne klony). Tylko, że bliźniaki monozygotyczne mają wspólne jeszcze coś innego oprócz
100% swoich genów. Współdzielą one także — przez 9 miesięcy kluczowych
w ich rozwoju prenatalnym — środowisko płodowe, tj. brzuch matki. Zazwyczaj bliźniaki monozygotyczne rozwijają się w tej samej kosmówce (bliźnięta
dwujajowe są zawsze dwukosmówkowe). Podobieństwo na linii bliźniak
jednojajowy/bliźniak jednojajowy nie wynika tylko ze wspólnej informacji
genetycznej, ale także ze współdzielonego środowiska, czyli połączenia
krwioobiegów przez łożysko w czasie ciąży. Co zatem oznacza współdzielenie
przez bliźniaki środowiska płodowego? Oznacza, że przez 9 miesięcy krytycznego rozwoju te same czynniki kształtują mechanizm neuroendokrynny,
tak jak opisano to wyżej. Czyli, że im większe przywiązanie do nich ich mat—————————
27 “Behavior-genetic studies have had a substantial impact on the way developmentalists think
about the kinds of influences that produce individual differences in cognitive abilities, socioemotional development, and psychopathology.”
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ki, tym wyższy poziom oksytocyny w czasie ciąży i u matki i u bliźniaków,
niższy poziom pobudzenia układu współczulnego, mniejsze stężenie adrenaliny i noradrenaliny oraz niższe pobudzenie osi HPA i niższy poziom glikokortykoidów. Im niższy poziom glikokortykoidów w krwioobiegu płodów
bliźniaczych monozygotycznych, tym większa u obojga liczba receptorów
glikokortykoidów w hipokampie i niższa ich liczba w ciele migdałowatym,
tym mniejszy wyjściowy poziom glikokortykoidów u obojga dzieci, etc., etc.

5. ZAKOŃCZENIE

Kwestia transmisji międzypokoleniowej jest jednym z obszarów, w których relacja między biologią i psychologią może mieć i ma charakter kooperacji, a nie inkorporacji (Mancia 2006; Pugh 2006) i być niezwykle wzbogacająca dla obu dziedzin. Pokazałam na przykładzie międzypokoleniowego
przekazu stylu przywiązania i mentalizowania, że synteza biologii i psychologii najlepiej udaje się w kontekście mechanizmów neuroendokrynnych (ale
nie na gruncie koncepcji dziedziczenia epigenetycznego). Ta synteza jest
kontynuacją dzieła Freuda polegającym na odejściu od dualizmu psychofizycznego.
„Możemy w tym miejscu zaryzykować utratę naukowej rzetelności i obiektywizmu, i wypowiedzieć tu słowo miłość, ponieważ to najbardziej efemeryczne
ze zjawisk czai się między wierszami tego rozdziału. Coś z grubsza przypominającego miłość jest niezbędne do prawidłowego biologicznego rozwoju, a jego brak należy do najboleśniejszych, upośledzających stresorów, jakich człowiek może doświadczyć […] kiedy odizolujesz małpiego noworodka od matki,
to będzie dla niego ogromnym stresorem i będzie on cierpiał jeszcze długo po
tym […] jeśli postąpisz tak z człowiekiem, stanie się to samo” (Sapolsky 2010,
120–122).
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„LIKE MOTHER, LIKE DAUGHTER — EVO-DEVO AND THE CONCEPT OF
EXTENDED INHERITANCE IN THE CONTEXT OF PSYCHOLOGY AND OF
THE TRANSGENERATIONAL TRANSMISSION OF ATTACHMENT STYLE
AND MENTALIZING CAPACITY”
ABSTRACT

Evolutionary Developmental Biology (Evo-Devo) is becoming to be popular in
psychology, and by certain is even seen as a new biology for psychology (Hofer
2014). In particular, it is about the concept of extended inheritance This concept
claims to be (neo-) Lamarckian. According to it inherited is everything that contributes to resemblance across generations and that strongly affects the fitness of the
offspring—starting by nuclear genes, by genes expression, maternal care, ecological
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niche, cultural niche, language, etc. In this paper I analyse the potential of the concept of extended inheritance on the example of transgenerational transmission of
attachment style and mentalizing capacity. I present the neuroendocrine mechanism
of transmission. Then I show that a) DNA methylation is complementary to neuroendocrine mechanism, but it does not revolutionize the latter as it is claimed; b) the
concept of extended inheritance confounds the three questions rightly separated by
Neo-Darwinism: origin of variation, fate of variation and inheritance, c) although
the motivation of Evo-Devo goes against the alleged genetic determinism of neodarwinism, the concept of transgeneration inheritance is determinist (although it is
an epigeneetic determinism).
Keywords: Evo-Devo, extended inheritance, attachment style, mentalizing,
transgenerational inheritance.
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ETOLOGIA I CO DALEJ?
NIEKTÓRE FILOZOFICZNE KWESTIE
KSZTAŁTUJĄCE BADANIA ZACHOWANIA ZWIERZĄT
STRESZCZENIE

Zachowania zwierząt i ich uwarunkowania przyczynowe są przedmiotem zainteresowania licznych nauk behawioralnych. Jedną z najważniejszych klasycznych nauk
behawioralnych jest etologia, której przedmiotem jest zarówno opis i kwantyfikacja
zachowań, jak i analiza szerokiego spektrum ich uwarunkowań przyczynowych. Etologia kładzie też nacisk na znaczenie porównawczych badań behawioralnych oraz
badań prowadzonych w warunkach terenowych. W klasycznej etologii specyficzne
wzorce zachowania były ujmowane jako elementy hierarchicznie zorganizowanych
systemów ogniskujących się wokół określonych funkcji. Pojęcie instynktu było jednak dalekie od jednoznaczności i współcześnie nie jest już w naukach behawioralnych często stosowane. Wiemy też, że przepływ pomiędzy poziomami organizacji
w układzie nerwowym i wszelkich układach ożywionych jest wielokierunkowy. Zakładanie, że procesy rozgrywające się na wyższych poziomach organizacji układów
ożywionych można i należy w całości wyjaśniać odwołując się do procesów rozgrywających się na niższych poziomach organizacji staje się więc w znacznym stopniu
nieuzasadnione. Redukcjonizm w naukach behawioralnych ma też inne oblicze: tzw.
zasady oszczędności myślenia stosowane podczas wyjaśniania obserwowanych zjawisk (brzytwa Ockhama, kanon Lloyda Morgana). Odkąd w metodologii badań naukowych zaczęła obowiązywać zasada falsyfikowalności Karla Poppera, w badaniach
behawioralnych odchodzi się jednak od redukcjonistycznego wyjaśniania obserwowanych zjawisk i stosuje się podejście opierające się na doświadczalnym testowaniu
kolejnych hipotez, proponujących różne alternatywne wyjaśnienia obserwowanych
zjawisk, niekoniecznie najprostsze. Klasyczna etologia była tzw. obiektywistyczną
nauką o zachowaniu się: jej zwolennicy nie negowali istnienia u zwierząt zjawisk
subiektywnych, jednak odwoływanie się do nich nie było uznawane za wystarczające
wyjaśnienie mechanizmów badanych zjawisk. Obecnie możemy jednak stawiać coraz
śmielsze hipotezy dotyczące subiektywnych przeżyć zwierząt dzięki rozwojowi zaawansowanych technik neuroobrazowania, takich jak funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI). Nauki behawioralne stale się rozwijają, a stosowane w nich metody
ciągle się doskonalą. Można więc mieć nadzieję, że filozofia i nauki behawioralne
jeszcze przez długi czas będą wspólnie wzbogacać naszą wiedzę o czynnikach kształtujących zachowanie zwierząt i człowieka.
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Słowa kluczowe: etologia, nauki behawioralne, instynkt, przepływ informacji,
redukcjonizm, zasada oszczędności myślenia, falsyfikowalność, procesy subiektywne.

1. ETOLOGIA I INNE NAUKI BEHAWIORALNE

Zachowania zwierząt i ich uwarunkowania przyczynowe są intensywnie
badane już od wielu lat, ale wciąż jeszcze nie istnieje jedna w pełni zintegrowana nauka poświęcona tym zagadnieniom. Są one przedmiotem zainteresowania licznych nauk behawioralnych mających w dużej mierze charakter
szkół rozwijających swoje własne podejścia badawcze (Chmurzyński 1973;
1985; 2000c; Thorpe 1979; Godzińska, Chmurzyński 1989; Dewsbury 1992;
Godzińska 1997, 2012a).
Jedną z najważniejszych klasycznych nauk behawioralnych jest etologia
(gr. ethos – obyczaj), powstała już kilkadziesiąt lat temu, w pierwszej połowie ubiegłego stulecia (Chmurzyński 1973; 1985; 2000c; Thorpe 1979; Godzińska i Chmurzyński 1989; Dewsbury 1992; Godzińska 1996; 1997;
2012a). W powstaniu etologii i uzyskaniu przez nią światowego uznania decydującą rolę odegrało dwóch wybitnych uczonych, Konrad Lorenz (1903–
1989) i Nikolaas Tinbergen (1907–1988), którzy sformułowali klasyczną
etologiczną teorię uwarunkowań przyczynowych zachowania i w uznaniu
tych zasług wiele lat później (w 1973) zostali uhonorowani nagrodą Nobla
(Thorpe 1979; Godzińska 1997; 2012a; Kaleta 2018). Bardzo ważną rolę
w powstaniu etologii odegrał też William H. Thorpe (1902–1986), którego
zasługą była przede wszystkim próba dokonania syntezy osiągnięć etologii
i istniejącego stanu wiedzy o czynnikach kształtujących procesy uczenia się
i powstawania nabytych modyfikacji zachowania (Thorpe 1956; 1979; Godzińska 1997; Kaleta 2018).
W Polsce ogromne zasługi dla rozwoju etologii położył przede wszystkim
Jerzy Andrzej Chmurzyński (ur. 1929), świętujący obecnie jubileusz 90-lecia
urodzin. Prawie cała jego działalność naukowa związana była z Instytutem
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, w którym prowadził terenowe i laboratoryjne badania zachowań różnych owadów (Chmurzyński
1966; Kuźnicki 2008a). W r. 1966 z inicjatywy Chmurzyńskiego, wówczas
młodego pracownika Zakładu Biologii, powstały w Instytucie Nenckiego
kultowe Seminaria Etologiczne, kontynuowane po dziś dzień jako posiedzenia Polskiego Towarzystwa Etologicznego. W czasie ponad pięćdziesięciu lat,
które upłynęły od chwili ich powstania, odbyły się już 364 takie seminaria. J.
A. Chmurzyński był też jednym z członków-założycieli i pierwszym prezesem
Polskiego Towarzystwa Etologicznego (1991–2002) (Godzińska et al. 2013).
Wraz z Bogdanem Sadowskim był też współautorem podręcznika „Biologiczne mechanizmy zachowania”, na którym wychowały się już całe pokole-
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nia studentów i miłośników nauk behawioralnych (Sadowski, Chmurzyński
1989).
W dorobku naukowym Chmurzyńskiego można też znaleźć szereg artykułów z pogranicza biologii i filozofii, w których autor poruszał, między innymi, kwestię dychotomii dobro-zło (Chmurzyński 2000a), prawda-fałsz
(Chmurzyński 2001) i piękno-brzydota (Chmurzyński 2002) oraz czasu
w procesach biologicznych i w kulturze (Chmurzyński 2006). J. A. Chmurzyński był też jednym z pionierów poszukiwania biologicznych korzeni
wrażliwości estetycznej (Chmurzyński 1987a, 1987b) oraz innych podobieństw i różnic pomiędzy człowiekiem i zwierzętami (Chmurzyński 2000b;
2007). Zajmował się też etycznymi aspektami prowadzenia badań behawioralnych (Chmurzyński 1995). Niektóre aspekty twórczości J. A. Chmurzyńskiego z pogranicza etologii i filozofii stały się niedawno przedmiotem
doktoratu z filozofii zatytułowanego Etologiczne aspekty kształtowania
wartości w ujęciu Jerzego Chmurzyńskiego (Perz 2016).
Powstanie etologii poprzedziła wieloletnia historia badań zachowań zwierząt i ich uwarunkowań przyczynowych prowadzonych przez przedstawicieli
szerokiego spektrum wcześniej powstałych kierunków badawczych. Należały
do niuch przede wszystkim zoopsychologia, psychologia porównawcza, psychologia fizjologiczna i behawioryzm. Nie do przecenienia jest wpływ, jaki na
rozwój nauk behawioralnych wywarli Edward Lee Thorndike (1874–1949,)
John Broadus Watson (1878–1958) i Burrhus Frederic Skinner (1904–
1990). Ogromną rolę w rozwoju naszej wiedzy o mechanizmach zachowania
odegrały też osiągnięcia szkół badawczych, które stworzyli dwaj wybitni
uczeni stosujący podejście badawcze wywodzące się z fizjologii, a ściślej mówiąc neurofizjologii: Iwan Pietrowicz Pawłow (1849–1936) i Jerzy Konorski
(1903–1973) (Chmurzyński 1973, 1984, 2000, Godzińska i Chmurzyński
1989, Godzińska 1996, 1997, 2012a).
Jerzy Konorski, jeden z najwybitniejszych neurofizjologów w skali światowej, zarówno przed II Wojną Światową, jak i po niej pracował przede wszystkim w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, którego
był w latach 1968–1973 dyrektorem i w którym stworzył niezwykle aktywną i
kreatywną szkolę badawczą (Konorski 1968; 1977; Chmurzyński 1984; Kuźnicki 2008a; 2008b; 2008c; Żernicki 1994). Już we wcześniej młodości wraz
ze Stefanem Millerem (1903–1942) stał się współodkrywcą odruchów warunkowych II typu (= odruchów instrumentalnych) (Konorski i Miller 1928). Był
też autorem dwóch znanych książek, które wywarły znaczny wpływ na rozwój
neurofizjologii i nauk behawioralnych: Conditioned Reflexes and Neuron
Organization, (Konorski 1948) oraz Integrative Activity of the Brain. An
Interdisciplinary Approach”, którą wydano następnie w Polsce pod tytułem
Integracyjna działalność mózgu (Konorski 1969).
Podczas stulecia istnienia Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego (1918–2018) pracowało w nim też wielu innych wybitnych

72

Ewa Joanna Godzińska

przedstawicieli nauk behawioralnych, a w ich liczbie Jan Bohdan Dembowski (1889–1963), dyrektor Instytutu w latach 1947–1961 (Chmurzyński
1966; 1984; Kuźnicki 2002; 2008a; 2008b; 2008c).
Dembowski działał zarówno na polu nauk behawioralnych (zoopsychologii), jak i protistologii, czyli nauki o biologii pierwotniaków. Był też doskonałym popularyzatorem nauki upowszechniającym osiągnięcia obydwu uprawianych przez siebie dyscyplin naukowych zarówno w cieszących się ogromnym powodzeniem wykładach, jak i w cenionych książkach, takich jak
Historia naturalna jednego pierwotniaka (Dembowski 1924), Psychologia
zwierząt (Dembowski 1946) i Psychologia małp (Dembowski 1946). Do
grona uczniów Dembowskiego należeli m. in. Jerzy A. Chmurzyński, dwójka
znanych myrmekologów, Janina Dobrzańska (1919–2012) i Jan Wojciech
Dobrzański (1922–2010) (Chmurzyński 1966; Godzińska, 2010b; 2012c),
a także Leszek Kuźnicki (ur. 1928), znany przede wszystkim ze swoich osiągnięć w dziedzinie protistologii i biologii ewolucyjnej (Kuźnicki 2002;
2008a). Nie wszystkim jest jednak wiadomo, że w młodości Kuźnicki brał
też udział w badaniach zachowania i ekologii owadów: larw chruścika Molanna angustata (Grębecki et al. 1954a; 1954b; Kuźnicki 2002).
Spektrum nauk behawioralnych stale się poszerza i w chwili obecnej obejmuje również wiele kierunków badawczych, które powstały później niż klasyczna etologia. Należą do nich m. in. neuroetologia, socjobiologia, ekologia
behawioralna, etologia poznawcza i kognitywistyka, a także różne behawioralne nauki biomedyczne takie jak etofarmakologia, endokrynologia behawioralna czy weterynaryjna medycyna behawioralna (Chmurzyński 2000; Godzińska i Chmurzyński 1989; Godzińska 1996; 1997). Na znaczeniu zyskują też
stale stosowane nauki behawioralne, które stawiają sobie za cel rozwijanie
wiedzy o zachowaniach zwierząt, zwłaszcza gospodarskich i towarzyszących,
oraz umiejętności ich kształtowania w taki sposób, by wpływało to pozytywnie
na dobrostan zwierząt oraz na relacje pomiędzy zwierzętami i ludźmi (Monaghan 1984; Kaleta 2003; Godzińska 2011). Tego typu stosowana nauka bywa
też określana jako behawiorystyka zwierząt (Kokocińska i Kaleta 2015).

2. SPECYFIKA PODEJŚCIA BADAWCZEGO ETOLOGII

Etologia jako jedna z najważniejszych klasycznych nauk behawioralnych
ma swoje cechy szczególne odróżniające jej podejście badawcze od podejścia
innych nauk badających zbliżone zagadnienia. Przedmiotem etologii jest
zarówno opis i kwantyfikacja zachowań, jak i analiza szerokiego spektrum
ich czynników sprawczych (= uwarunkowań przyczynowych) (Chmurzyński
1973; 1985; 2000; Godzińska 1996; 1997; 2012a; Kaleta 2018).
Szczegółowa kwantyfikacja zachowań może być dokonywana na szereg alternatywnych sposobów (Martin i Bateson 2007; Godzińska 2012a). Martin
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i Bateson (2007) wymieniają 4 podstawowe kryteria, które mogą być stosowane przy wyborze kategorii behawioralnych. Są nimi (1) struktura (= forma
wzorców ruchowych), (2) relacje przestrzenne pomiędzy obserwowanym
osobnikiem a innymi osobnikami lub innymi elementami jego środowiska,
(3) skutki obserwowanych zachowań, w szczególności te, które się odnoszą
do pełnionych przez nie funkcji, oraz (4) domniemany stan motywacyjny
zwierzęcia lub/i jego przeżycia subiektywne. Czasami trudno jednak sprecyzować, które z tych kryteriów zostało zastosowane. Na przykład, określenie
okrzyków wydawanych przez zaniepokojone zwierzę jako „okrzyki rozpaczy”
(ang. distress calls) odnosi się zarówno do wewnętrznego stanu zwierzęcia,
jak i do funkcji tego zachowania (sygnalizowanie innym osobnikom cierpienia lub/i niepokoju, wzywanie pomocy).
Ważnym przedmiotem zainteresowania etologów jest też katalogowanie
zachowania, czyli określanie, co wchodzi w skład repertuaru behawioralnego
badanych osobników lub grup osobników oraz ustalanie, jaki jest repertuar
behawioralny (etogram) badanego gatunku (Martin i Bateson 2007; Godzińska 2012a).
Etologia kładzie też duży nacisk na znaczenie badań porównawczych, do
tego stopnia, że czasami bywa określana jako porównawcza zoologia behawioralna. Przedmiotem badań etologicznych były nie tylko zachowania przysłowiowego białego szczura, lecz również wielu innych gatunków zwierzęcych, i to zarówno kręgowców, jak i bezkręgowców. Badania takie wiązały się
często z wyjściem z laboratorium i przeniesieniem badań w warunki terenowe (Chmurzyński 1973; Sadowski i Chmurzyński 1989; Godzińska 1996;
1997; 2012a). Wspaniałe rezultaty przyniosły m. in. długoletnie badania
terenowe zachowań szympansów w rezerwacie Gombe (Tanzania) zapoczątkowane przez Jane Goodall jeszcze w r. 1966 i kontynuowane po dzień dzisiejszy (Goodall 2000; Godzińska 2012b).
Badania etologiczne ujawniły też w szczególnie jaskrawy sposób, jak
wielkie znaczenie w analizie zachowania zwierząt ma dostrzeganie różnic
indywidualnych. W Polsce pionierami i gorącymi adwokatami takiego podejścia byli między innymi znani myrmekolodzy z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Janina Dobrzańska i Jan Wojciech
Dobrzański (Dobrzańska i Dobrzański 1966, 1986; p. też Godzińska 2010b
i 2012c). Do dziś używana jest opracowana przez nich metoda indywidualnego znakowania mrówek przy użyciu niewielkich metalowych pierścieni.
Dzięki odpowiedniemu rozmieszczaniu takich pierścieni na odnóżach
mrówki i na jej petiolusie, czyli przewężeniu pomiędzy odwłokiem i tułowiem, można oznakować indywidualnie znaczną liczbę osobników (Dobrzański 1966, 1971, Godzińska 2010b).
Przedmiotem zainteresowania etologii jest nie tylko opis i kwantyfikacja
zachowań, lecz również szerokie spektrum czynników sprawczych zachowań,
zarówno tych, które oddziałują aktualnie, jak i tych, które oddziaływały
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w toku ewolucji badanego gatunku (Chmurzyński, Godzińska 1996; 1997;
2012a; 2012b; Kaleta 2018). W rozwikływaniu skomplikowanych sieci uwarunkowań przyczynowych zachowań bardzo przydatne jest nadal ujęcie zaproponowane przez Nikolaasa Tinbergena w ślad za nieco wcześniejszym
ujęciem Juliana Huxleya, określane jako tzw. „Cztery Pytania Dlaczego”
(ang. „Four Whys”) (Tinbergen 1963; Godzińska 1997; 2012a; Kaleta 2018).
Jak sama nazwa wskazuje, zgodnie z tym ujęciem wyróżnia się cztery kategorie uwarunkowań przyczynowych zachowań. Pierwsza z nich to bezpośrednie czynniki sprawcze, wywierające swój wpływ w krótkiej skali czasowej („tu i teraz”). Zalicza się do nich zarówno wpływy pochodzące z wnętrza
organizmu, jak i bodźce napływające z jego środowiska zewnętrznego. Druga
z nich to czynniki oddziałujące w toku ontogenezy osobnika. Należą do nich
procesy składające się dojrzewanie behawioralne, plastyczność i elastyczność
behawioralną (czyli odwracalną ekspresję/supresję określonych wzorców
zachowań), a także procesy starzenia się. Obie te kategorie określa się często
łącznie jako bliższe (proksymatywne) uwarunkowania przyczynowe zachowania. Trzecia kategoria czynników sprawczych zachowań to czynniki wpływające na ich funkcje i wartością przystosowawczą. Należy tu przy tym
pamiętać, że określone zachowanie może pełnić wiele różnych funkcji, a
określona funkcja może być wypełniana przez różne zachowania, bądź
współdziałające ze sobą, bądź też działające w sposób alternatywny. Wreszcie, czwarta i ostatnia kategoria czynników sprawczych zachowań to czynniki, które wywierały na analizowane zachowania kształtujący wpływ w toku
filogenezy (rozwoju ewolucyjnego) badanego gatunku. Co istotne, wpływ ten
niekoniecznie musiał mieć związek z funkcją pełnioną przez analizowane
zachowania, mogło tu raczej chodzić o zidentyfikowanie ich ewolucyjnego
punktu wyjścia. Trzecią i czwartą kategorię czynników sprawczych zachowań
określa się często łącznie jako dalsze (ultymatywne, ewolucyjne) uwarunkowania przyczynowe (Godzińska 2012a; 2012b; Kaleta 2018).
Takie wielotorowe podejście do kwestii uwarunkowań przyczynowych zachowań jest zdecydowanie pełniejsze i znacznie bardziej atrakcyjne pod
względem poznawczym niż podejście niektórych innych nauk behawioralnych, które ogniskowały uwagę jedynie na wybranej, wąskiej podkategorii
czynników sprawczych zachowań. W szczególności, w badaniach prowadzonych przez zwolenników behawioryzmu oraz przez przedstawicieli szkół
badawczych wywodzących się z neurofizjologii specyficzne zachowania były
ujmowane przede wszystkim jako reakcje/odpowiedzi na bodźce, zarówno
zewnętrzne, jak i pochodzące z wnętrza organizmu, a więc jako wynik
działania odruchów w szerokim tego słowa znaczeniu [zgodnie z szeroką
definicją Jerzego Konorskiego (Konorski 1969, s. 14) „przez termin odruch
oznaczamy proces nerwowy zapoczątkowany w narządach recepcyjnych,
włóknach nerwowych aferentnych lub na jakimkolwiek piętrze aferentnej
części układu nerwowego, zachodzący za pośrednictwem ośrodków nerwo-
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wych i kończący się w efektorach (mięśnie prążkowane i gładkie; gruczoły)
albo też na dowolnym wyższym piętrze eferentnej części osi nerwowej”].
W przeciwieństwie do tego, w klasycznej etologii specyficzne zachowania
stanowiły przede wszystkim elementy większych, hierarchicznie zorganizowanych systemów ogniskujących się wokół określonych funkcji: instynktów
(Thorpe 1956; 1979; Chmurzyński 1973; Godzińska 1997; 2010a; 2012a;
Kokocińska, Kaleta 2015; Kaleta 2018).
Instynkt to pojęcie wciąż jeszcze często przywoływane, szczególnie wtedy,
gdy mamy do czynienia z niezwykłymi umiejętnościami zwierząt niemającymi charakteru wyuczonego. Zapytujemy wtedy „Skąd zwierzę wie, jak
należy się w takiej sytuacji zachować?” i sami sobie odpowiadamy: „Podpowiada mu to instynkt”. Termin „instynkt” przywoływany jest też często
w odniesieniu do zachowań ludzi, zwłaszcza wtedy, gdy ktoś kieruje się
intuicją („instynktownie wyczuł zagrożenie”) lub też jego zachowanie wymknęło się racjonalnej kontroli („pchnął go do tego instynkt”) (Godzińska
2010a).
Termin „instynkt” odegrał jednak ważną rolę w naukach behawioralnych,
a zwłaszcza w klasycznej etologii. Propagowali go, między innymi, ojcowiezałożyciele etologii, Konrad Lorenz i Nikolaas Tinbergen. Jednak ani wówczas, ani obecnie termin ten nie jest jednoznaczny i jego stosowanie bez
wyjaśnienia, o co konkretnie tym razem chodzi, może być bardzo mylące
(Godzińska 2010a; Kaleta 2018). Na przykład, według niektórych autorów
termin „zachowania instynktowe” należy odnosić do zachowań znajdujących
się wyłącznie lub prawie wyłącznie pod kontrolą czynników genetycznych
i niepodlegających prawie zupełnie wpływom czynników środowiskowych.
Różni autorzy podawali różne kryteria umożliwiające identyfikację takich
wzorców zachowań (Dembowski 1946; Dockery, Reiss 1999; Godzińska
2010a; Kokocińska, Kaleta 2015). W etologicznej teorii zachowania termin
„instynkt” był jednak używany przede wszystkim w odniesieniu do innego
pojęcia, odnoszącego się nie do samych wzorców zachowań, ale do ich hipotetycznego neurobiologicznego podłoża. Zgodnie z definicją Tinbergena
(1976) instynkt to hierarchicznie zorganizowany mechanizm nerwowy, podatny na przyjęcie określonych bodźców wewnętrznych i zewnętrznych, które przygotowują i wyzwalają jego działanie, a następnie nim kierują, w wyniku czego zwierzę odpowiada na specyficzne bodźce skoordynowanymi ruchami mającymi znaczenie przystosowawcze (p. też Sadowski, Chmurzyński
1989; Godzińska 1997; 2010a; 2012a; Kokocińska, Kaleta 2015; Kaleta
2018).
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3. NAUKI BEHAWIORALNE A PRZEPŁYW INFORMACJI
W OBRĘBIE UKŁADÓW OŻYWIONYCH

Termin „instynkt” jest nadal chętnie przywoływany w mowie potocznej,
a także przez dziennikarzy i popularyzatorów nauki. We współczesnych naukach behawioralnych nie jest już jednak często stosowany, nie tylko z uwagi
na swoją wieloznaczność, lecz również dlatego, że obecnie wiemy już, że organizacja układu nerwowego nie opiera się na przepływie informacji w obrębie struktur o charakterze hierarchicznym, z wyraźnym podziałem na piętra
„wyższe” i „niższe”, ale na jej przepływie w obrębie sieci neuronalnych,
w których informacja krąży we wszystkich kierunkach (Godzińska 2010a;
2012a).
Prowadzi to nas do kwestii przepływu informacji pomiędzy poziomami
organizacji w obrębie układów ożywionych. Stwierdzenie, że nie jest on jednokierunkowy, lecz wielokierunkowy, jest już obecnie powszechnie uznanym
faktem, udokumentowanym przez rosnącą liczbę danych (Godzińska 2006,
2012b). W szczególności, liczne badania ujawniły, że sygnały napływające ze
społecznego poziomu organizacji mogą wywierać decydujący wpływ na niektóre procesy rozgrywające się na niższych poziomach, aż po poziom molekularny i nawet submolekularny, a w szczególności na ekspresję licznych
genów (Lenoir 1979; Robinson et al. 1997; Godzińska 2006; Amdam 2011;
Curley et al. 2011; Herb et al. 2012). W rezultacie fenotyp osobnika może
ulegać głębokim zmianom, obejmującym nie tylko modyfikacje zachowań,
ale także modyfikacje innych jego elementów. Przykładem takiej plastyczności fenotypowej, w której kluczową rolę odgrywają sygnały napływające ze
społecznego poziomu organizacji może być zjawisko rewersji behawioralnej
występujące u owadów społecznych (Robinson 1992; Godzińska 2006,
Münch et al. 2008; Amdam 2011; Herb et al. 2012). Robotnice społecznych
błonkówek (os, pszczół i mrówek) po wykluciu się z poczwarki zwykle angażują się wpierw w prace wykonywane wewnątrz gniazda, w tym zwłaszcza w
opiekę nad potomstwem, a dopiero po jakimś czasie przechodzą do udziału
w pracach wykonywanych na zewnątrz gniazda. Temu przejściu, określanemu jako przejście opiekunka-zbieraczka lub jako zmiana statusu behawioralnego robotnicy, towarzyszą modyfikacje licznych elementów fenotypu
robotnicy mające swoje źródło w zmianach ekspresji tysięcy genów (Whitfield et al. 2003; Godzińska 2005). Proces ten może jednak ulegać odwróceniu, jeśli zbieraczki znajdą się w kontakcie z rozwijającym się potomstwem
pod nieobecność młodszych robotnic pełniących funkcję opiekunek. U części
zbieraczek zachodzi wtedy tzw. rewersja behawioralna, czyli odwrócenie
rozwoju behawioralnego. Prawie wszystkie cechy fenotypu zbieraczki wracają wtedy ponownie do stanu charakterystycznego dla opiekunki potomstwa,
a u robotnic pszczoły miodnej (Apis mellifera) dochodzi nawet do ponownego uaktywnienia się gruczołów produkujących wosk oraz pokarm dla rozwi-
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jających się larw (Lenoir 1979; Robinson et al. 1992; 1997; Huang, Robinson
1996; Robinson 2002; Godzińska 2006). U podłoża tych wszystkich zmian
obserwowanych podczas rewersji behawioralnej leżą zmiany w ekspresji
licznych genów i powrót do wzorca metylacji DNA charakterystycznego dla
opiekunek (Herb et al. 2012).
Badania rewersji behawioralnej owadów społecznych mają ogromne znaczenie nie tylko dla rozwoju nauk behawioralnych, ale również dla doświadczalnej gerontologii. Jak podkreślają liczni badacze, podczas rewersji behawioralnej dochodzi nie tylko do spowolnienia, nie tylko do zatrzymania, ale
wręcz do odwrócenia procesów starzenia się (Münch et al. 2008, Amdam
2011). Co istotne, efekt ten można uzyskać bez uciekania się do manipulacji
farmakologicznych, jedynie w wyniku manipulowania kontekstem społecznym badanych osobników (Lenoir 1979; Huang, Robinson 1996; Robinson
et al. 1992; 1997; Godzińska 2006; Münch et al. 2008; Amdam 2011; Herb
et al. 2012).

4. NAUKI BEHAWIORALNE I REDUKCJONIZM

Rosnąca liczba danych dokumentujących występowanie plastyczności fenotypowej rzuca istotne światło na to, czym w istocie jest fenotyp osobnika:
staje się jasne, że jest on wciąż zmieniającym się procesem raczej niż sztywną, raz na zawsze ukształtowaną strukturą nieulegającą zmianom w odpowiedzi na sygnały napływające ze środowiska organizmu. Dane te ukazują
więc też, jak niska jest obecnie zasadność pewnych form redukcjonizmu,
a zwłaszcza przyjmowanego wciąż jeszcze czasem założenia, że procesy rozgrywające się na wyższych poziomach organizacji układów ożywionych można i należy w całości wyjaśniać odwołując się do procesów rozgrywających
się na niższych poziomach organizacji (Godzińska 2006).
Należy pamiętać, że głosy krytyczne wobec niektórych form redukcjonizmu pojawiających się w badaniach mających za przedmiot zachowanie, jego
funkcje i uwarunkowania przyczynowe pojawiały się już od dawna. W szczególności, znany szwajcarski psycholog, biolog i epistemolog Jean Piaget
(1896–1980), znany przede wszystkim jako pionier psychologii rozwoju intelektualnego dziecka, był również autorem nieco prowokującej książki
„Le comportement, moteur de l’evolution” (1976), w której dowodził, że zachowanie nie tylko podlega modyfikacjom w toku ewolucji, lecz samo jest
jednym z najważniejszych czynników sprawczych kształtujących procesy
ewolucyjne. W Polsce gorącym zwolennikiem tych idei Piageta był Czesław
Nowiński (1907–1981), propagujący je podczas swoich seminariów w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.
Redukcjonizm w naukach behawioralnych ma też inne oblicze, mianowicie, oszczędność w wyjaśnianiu obserwowanych procesów i zjawisk. Słynna
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zasada oszczędności myślenia, „brzytwa Ockhama”, została sformułowana
już kilkaset lat temu przez żyjącego w XIII–XIV w. angielskiego zakonnika
i filozofa Williama Ockhama. Zasada ta postuluje, by „nie mnożyć bytów bez
konieczności”. Jeśli więc jakieś zjawisko lub proces można wyjaśnić na wiele
sposobów, należy zawsze przyjmować wyjaśnienie najprostsze (Godzińska
1997, 2012a).
Pod koniec XIX stulecia brytyjski zoopsycholog Conwy Lloyd Morgan
(1852–1936) sformułował na użytek nauk behawioralnych odmianę zasady
oszczędności myślenia, określaną jako kanon Lloyda Morgana. Kanon ten
głosi, że przypisywanie zwierzęciu wyżej rozwiniętych zdolności poznawczych i psychicznych jest niedopuszczalne, jeżeli jego zachowanie można
w całości wyjaśnić odwołując się do mechanizmów prostszych (Lloyd Morgan 1894; p. też Thorpe 1979; Porter, Neuringer 1984; Godzińska 1997;
2012a; Chmurzyński 2000).
Kanon Lloyda Morgana był w swoim czasie słuszną reakcją na antropomorfizm, czyli przypisywanie zwierzętom cech i możliwości ludzkich. Jak
jednak zauważył William H. Thorpe, jeden z twórców współczesnej etologii,
dla nowoczesnego etologa mającego do czynienia z wyższymi zwierzętami i
stawiającego czoła wciąż rosnącej liczbie dowodów na złożoność organizacji
percepcji to właśnie przeciwieństwo kanonu Morgana często staje się najlepszą strategią (Thorpe 1979).
Odkąd w metodologii badań naukowych zaczęła obowiązywać zasada falsyfikowalności Karla Poppera (Popper 1934), dostarczanie wyjaśnień obserwowanych zjawisk zaczęło tracić na znaczeniu. Rosła natomiast rola formułowania falsyfikowalnych hipotez i działań zmierzających do ich doświadczalnej falsyfikacji, czyli doświadczalnego udowodnienia ich niesłuszności.
Już od pewnego czasu w badaniach behawioralnych odchodzi się więc od
arbitralnego, redukcjonistycznego wyjaśniania obserwowanych zjawisk
i stosuje się bardziej nowoczesne podejście, opierające się na doświadczalnym testowaniu kolejnych hipotez, proponujących różne alternatywne wyjaśnienia obserwowanych zjawisk, niekoniecznie najprostsze. Innymi słowy,
przyjmuje się, że każde z wyjaśnień obserwowanych zachowań, czy to proste,
czy też skomplikowane, ma jedynie status hipotezy wymagającej dalszego
doświadczalnego sprawdzania poprzez testowanie szczegółowych przewidywań sformułowanych na jej podstawie (Porter i Neuringer 1984; Godzińska
1996; 2012a; Chmurzyński 2000).
Porter i Neuringer (1984) podkreślili, że w naukach behawioralnych obok
zasady jak największej prostoty zalecanej m. in. przez kanon Lloyda Morgana już od czasów Arystotelesa była również stosowana zasada podobieństwa,
zgodnie z którą należy przyjmować, że zachowania zwierząt są w takim stopniu podobne do zachowań ludzi, w jakim stopniu pozwalają to stwierdzić
istniejące dowody. W związku z tym testowanie serii hipotez mających na
celu ustalenie, jak dalece zaawansowane są zdolności badanych zwierząt
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może mieć za punkt wyjścia zarówno testowanie hipotez najprostszych
(formułowanych zgodnie z zasadą prostoty), jak i tych, które zakładają istnienie zachowań o stopniu zaawansowania bliskim temu, który obserwuje
się u człowieka (formułowanych w oparciu o zasadę podobieństwa). Nie należy więc obawiać się formułowania hipotez zakładających istnienie u zwierząt nawet bardzo zaawansowanych umiejętności i zachowań, zwłaszcza, że
brak doniesień o istnieniu złożonych zachowań nie dowodzi, że dany gatunek zwierzęcy nie jest do takich zachowań zdolny. Hipotezy takie muszą
oczywiście być następnie rygorystycznie testowane doświadczalnie. Stawianie takich właśnie hipotez może jednak znacznie przyspieszyć odkrywanie
u zwierząt szczególnie zaawansowanych zachowań.
Doskonałym przykładem zastosowania metody badawczej opierającej się
na testowaniu hipotez zakładających różny stopień zaawansowania procesów poznawczych leżących u podłoża analizowanego zachowania są klasyczne badania Carolyn Ristau (1991) nad aspektami poznawczymi tzw. demonstrowania złamanego skrzydła (ang. Broken Wing Display, w skrócie BWD),
interesującej taktyki stosowanej przez niektóre ptaki w celu przyciągnięcia
uwagi drapieżnika i odciągnięcia go od lęgu. C. Ristau badała to zachowanie
u sieweczek z gatunków Charadrius melodus (sieweczka blada) i Charadrius wilsonia (sieweczka grubodzioba).
Szczegółowe obserwacje zachowania sieweczek pozwoliły C. Ristau na
falsyfikację hipotez, że BWD jest jedynie prostym odruchem pojawiającym
się w odpowiedzi na obecność drapieżnika, lub też sztywnym wzorcem działań, czyli niezmienną, stereotypową sekwencją elementarnych zachowań.
W trakcie wykonywania BWD sieweczka nie odbiega bowiem w jakimkolwiek, przypadkowym kierunku, lecz w takim kierunku, by podążający za nią
intruz oddalał się od jej gniazda i młodych. Co więcej, podczas wykonywania
BWD ptak stale modyfikuje swoje zachowanie, by jak najefektywniej odprowadzać intruza od gniazda i lęgu: śledzi wzrokowo zachowanie się intruza
i dostosowuje szybkość i kierunek swojej ucieczki do jego zachowania. Jeśli
intruz przestaje za nią podążać, sieweczka zatrzymuje się, a następnie zbliża
się do niego ponownie i znów wykonuje BWD, często w jeszcze bardziej intensywny sposób.
C. Ristau stwierdziła też, że sieweczki uczą się rozróżniać intruzów niepolujących na ich młode (na przykład pasące się bydło, konie lub kozy) od intruzów zainteresowanych lęgiem lub/i znalezieniem innej ofiary i wykonują
BWD zazwyczaj jedynie w obecności zagrażających im drapieżników. Sieweczki krzykliwe (Charadrius vociferus) szybko uczą się, że krowy nie są
zainteresowane odnalezieniem zwierzęcego pokarmu i nie reagują na BWD.
Przestają więc w ich obecności wykonywać BWD, ostrzegają jednak krowy
przed wdepnięciem w gniazdo wykonując inny wzorzec zachowania: nagle
tuż przed pyskiem krowy podrywają się do lotu, co daje efekt odstraszający
(Ristau 1991).
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Wszystkie te doświadczenia sugerują silnie, że zachowanie sieweczek jest
wynikiem działania zaawansowanych procesów poznawczych. Sieweczki
zachowują się w sposób intencjonalny, a motorem ich zachowań jest dążność
do osiągnięcia określonego stanu docelowego, którym jest skuteczne uchronieniea lęgu przed zniszczeniem.

5. NAUKI BEHAWIORALNE
A PRZEŻYCIA SUBIEKTYWNE ZWIERZĄT

Badania z zakresu etologii poznawczej i kognitywistyki rzucają interesujące światło na procesy poznawcze zwierząt, przyczyniając się do odkrycia
zjawisk o nieoczekiwanej złożoności. Czy jest to jednak jednoznaczne z wnikaniem w świat przeżyć subiektywnych zwierzęcia?
W odróżnieniu od niektórych innych nauk behawioralnych, a zwłaszcza
kierunków wywodzących się z psychologii, klasyczna etologia była tzw.
obiektywistyczną nauką o zachowaniu się. Określenie „obiektywistyczna”
oznacza, że w poszukiwaniu uwarunkowań przyczynowych zachowania etologia ograniczała się jedynie do czynników poddających się obiektywnej analizie, a więc z wyłączeniem zjawisk subiektywnych i procesów psychicznych.
Zwolennicy podejścia badawczego etologii nie negowali istnienia u zwierząt
zjawisk subiektywnych. Odwoływanie się do nich nie było jednak uznawane
za wystarczające wyjaśnienie mechanizmów badanych zjawisk (Chmurzyński 1973; Godzińska 1997).
Nieco podobne stanowisko zajął Jerzy Konorski (1969), który na wstępnych stronach swojej słynnej książki „Integracyjna działalność mózgu” napisał, co następuje: „Poza tym należy pamiętać, że występowanie określonego
przeżycia subiektywnego, podobnie jak występowanie określonego, obiektywnie stwierdzonego aktu behawioralnego, nie jest dla nas wyjaśnieniem,
lecz, przeciwnie, zjawiskiem wymagającym wyjaśnienia w terminach procesów fizjologicznych. Innymi słowy, twierdzimy, że prawdziwa fizjologia
mózgu powinna umieć tłumaczyć doznania psychiczne osobnika w ten sam
sposób, w jak tłumaczy jego reakcje zewnętrzne” (Konorski 1969, s. 8).
Jerzy Konorski sformułował też interesującą zasadę, która, jego zdaniem,
mogła być pomocna w próbach uzyskania dostępu do świata doznań subiektywnych zwierząt przy użyciu metod naukowych: „Jeśli u człowieka psychiczne doznanie percepcji jakiegoś wzorca bodćowego przejawia się w określonym akcie behawioralnym lub w określonych potencjałach bioelektrycznych mózgu i jeżeli u danego zwierzęcia (np. u małpy lub kota) wzorzec ten
wywołuje dokładnie te same reakcje, mamy wówczas prawo twierdzić, że
zwierzę to doznaje percepcji danego przedmiotu w ten sam mniej więcej
sposób, co my. Podobnie, jeśli pies powraca do miejsca karmienia, skąd został siłą odciągnięty, tak, jak my powracamy do niedokończonego posiłku, od
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którego oderwała nas rozmowa telefoniczna, możemy przyjąć, że zwierzę to
posiada wyobrażenie niedokończonej porcji jedzenia, podobnie jak my je
posiadamy. Zaprzeczenie takiemu twierdzeniu równałoby się przeprowadzeniu ostrej granicy między działalnością mózgu człowieka z działalnością mózgu wyższych kręgowców, co z biologicznego punktu widzenia byłoby nie do
przyjęcia” (Konorski 1969, s. 9).
Obecnie możemy stawiać coraz śmielsze hipotezy dotyczące subiektywnych przeżyć zwierząt dzięki rozwojowi zaawansowanych technik neuroobrazowania, takich jak funkcjonalny rezonans magnetycznego (fMRI). Jednym z ciekawszych wyników uzyskanych dzięki zastosowaniu tej techniki
było stwierdzenie, że u karmiących samic szczura stymulacja dostarczana
przez ssące oseski pobudza aktywność układu nagrody w mózgu silniej niż
kokaina. Okazało się też, że kokaina pobudza aktywność układu nagrody w
mózgu jedynie u dziewiczych samic szczura: u karmiących matek powoduje
nawet supresję aktywności układu nagrody (Ferris et al. 2005).
Bardzo ciekawe wyniki uzyskano również w doświadczeniu, w którym zastosowano funkcjonalny rezonans magnetyczny do badania procesów rozgrywających się w mózgu samców niewielkiej małpy szerokonosej uistiti
białouchej (Callithrix jacchus) w odpowiedzi na bodźce chemiczne pochodzące od receptywnych samic. Jak ujawniły te badania, percepcja sygnałów
chemicznych pochodzących od owulującej samicy uaktywnia w mózgu samca uistiti nie tylko ośrodki odpowiedzialne za pobudzenie seksualne, takie,
jak przyśrodkowa okolica przedwzrokowa (MPOA), lecz również wiele innych rejonów mózgu, a w szczególności obszary odpowiedzialne za procesy
podejmowania decyzji, pamięć, emocje, zjawiska nagrody oraz złożone procesy poznawcze. Zachowanie samca z tego monogamicznego gatunku podczas kontaktu z receptywną samicą nie stanowi więc jedynie prostej odpowiedzi sterowanej wyłącznie przez popęd płciowy. Wręcz przeciwnie, sytuacja taka indukuje w jego mózgu zaawansowane, złożone procesy nerwowe.
W oparciu o dane uzyskane w tym doświadczeniu można postawić hipotezę,
że samiec stara się ustalić źródło tego sygnału i być może nawet rozważa
konsekwencje zaangażowania się w zachowania seksualne z określoną samicą. Uistiti żyją w grupach rodzinnych, w których związki samców i samic są
długotrwałe, a ojciec odgrywa ważną rolę w opiece nad potomstwem. Dla
samca nie jest więc obojętne, czy pobudzenie seksualne wystąpiło u niego w
odpowiedzi na sygnały pochodzące od stałej partnerki, czy też od obcej samicy, gdyż w zależności od tego stosunek seksualny przyczyni się bądź do
wzmocnienia, bądź też do osłabienia więzi ze stałą partnerką (Snowdon et al.
2006).
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6. PERSPEKTYWY ROZWOJU ETOLOGII
I INNYCH NAUK BEHAWIORALNYCH

Jak widać, nauki behawioralne stale się rozwijają, a stosowane w nich
metody ciągle się doskonalą. Obecnie wizja obserwatora wyposażonego
w notes i ołówek odchodzi już w niepamięć. Zachowania zwierząt są często
filmowane, a uzyskane w ten sposób nagrania behawioralne są następnie
precyzyjnie analizowane za pomocą profesjonalnych programów, takich jak
„The Observer” (Noldus Information Technology) (Godzińska 2006; 2012a),
Wciąż szerzej są też stosowane zautomatyzowane metody śledzenia zachowania zwierząt, takie jak klatka Intellicage (Galsworthy et al. 2005; Knapska
et al. 2006) czy też system EcoHab (Puścian et al. 2016), które umożliwiają
prowadzenie zaawansowanych badań behawioralnych bezpośrednio w klatkach zamieszkiwanych przez badane zwierzęta.
Szczególnie interesujące wyniki uzyskuje się też obecnie dzięki technikom
umożliwiającym prześledzenie roli pojedynczych genów w mediacji zachowań i ich neurobiologicznego podłoża. Należy tu wymienić przede wszystkim
badania z użyciem tzw. mutantów nokautowych, czyli osobników, u których
unieczynniono określony gen, a także doświadczenia, w których można
przenieść określony gen do wybranej struktury organizmu osobnika należącego do tego samego lub do innego gatunku dzięki specjalnym nośnikom
wirusowym. Dzięki takim zabiegom, można, na przykład, podwyższyć
gęstość receptorów określonego neuroprzekaźnika w wybranym ośrodku
mózgu i indukować w ten sposób głębokie modyfikacje zachowania (Duniec
2004; Konopka 2004; Lim et al. 2004; Godzińska 2006; 2012b).
Ważną innowacyjną techniką stosowaną wciąż szerzej w badaniach behawioralnych jest też optogenetyka. W badaniach z użyciem tej metody za
pomocą nośników wirusowych wprowadza się do neuronów egzogenne kanały jonowe (białka opsyny), które ulegają wbudowaniu w błonę neuronu
i reagują otwarciem na bodziec świetlny. Dzięki temu można następnie za
pomocą bodźców świetlnych uzyskiwać aktywację bądź inhibicję specyficznych komórek nerwowych. Pozwala to na kontrolowanie aktywności zdefiniowanych populacji komórek nerwowych u swobodnie poruszających się
zwierząt, także w trakcie wykonywania złożonych zachowań. To z kolei
umożliwia nam precyzyjne uwidacznianie związków pomiędzy określonymi
zachowaniami i aktywnością specyficznych układów neuronalnych (Gralec
et al. 2014).
Badania behawioralne z użyciem nowych technik badawczych rzucają też
nowe światło na znaczenie badań porównawczych. Obecnie rosnąca liczba
danych dokumentuje, że nie tylko same zachowania, ale również neurochemiczne, molekularne i genetyczne mechanizmy leżące u ich podłoża mogą
wykazywać zasadnicze różnice pomiędzy różnymi grupami zwierząt, czasem
nawet bardzo blisko spokrewnionymi. Bardzo ciekawe wyniki przyniosły, na

Etologia i co dalej? Niektóre filozoficzne kwestie kształtujące badania…

83

przykład, porównawcze badania zależności ekspresji ortologów genu foraging od statusu robotnicy (opiekunka versus zbieraczka) u robotnic pszczoły
miodnej (Apis mellifera), mrówki żniwiarki Pogonomyrmex barbatus oraz
trzmiela ziemnego (Bombus terrestris). Jak się okazało, w przypadku robotnic pszczoły miodnej ekspresja genu Amfor w mózgu wykazuje wzrost, gdy
opekunka przechodzi od prac wewnątrz gniazda do aktywności na zewnątrz
gniazda i staje się zbieraczką (Thamm i Scheiner 2014). W przypadku robotnic Pogonomyrmex barbatus wydawało się natomiast na początku, że jest
dokładnie odwrotnie (Ingram et al. 2005). Późniejsze badania ujawniały
jednak, że wynik porównania ekspresji tego genu w mózgach opiekunek
i zbieraczek tego gatunku zależy od pory dnia. Jeśli porównanie dotyczy
opiekunek i zbieraczek badanych w południe, kiedy ma miejsce szczyt aktywności zbieraczek, ekspresja genu Pofor ma wyższy poziom u zbieraczek
(Ingram et al. 2011). Z kolei u robotnic trzmiela ziemnego (Bombus terrestris) ekspresja genu Btfor była istotnie wyższa u dużych zbieraczek w porównaniu z małymi opiekunkami potomstwa, ale zarówno u zbieraczek, jak
i u opiekunek malała wraz z wiekiem robotnicy (Tobback et al. 2011).
Jak więc widać, badania porównawcze mają kluczowe znaczenie w formułowaniu ogólnych prawidłowości rządzących różnymi przejawami zachowania zwierząt. Kolejne powtórzenie doświadczenia z użyciem innego gatunku zwierzęcego lub/i przeprowadzone w innych warunkach może takie
prawidłowości natychmiast sfalsyfikować i zmusić nas do ich przeformułowania. Nie powinno się więc czynić nikomu zarzutu z powtarzania wcześniejszych badań z tylko niewielką odmianą stosowanych metod, gdyż jest to
kluczowy element procesu poznania naukowego (Godzińska 1996). Porównania zachowania różnych zwierząt, a także porównania zachowań zwierząt
i człowieka muszą być jednak dokonywane z ogromną ostrożnością, zwłaszcza, gdy chodzi o gatunki odległe pod względem ewolucyjnym, na przykład,
gdy porównuje się ludzi i owady społeczne (Godzińska 2016).
Należy też pamiętać, że ogólne pojęcia teoretyczne wprowadzone przez
etologię zostały sformułowane w wyniku porównawczych badań nad wieloma gatunkami zwierząt należących do bardzo różnorodnych grup systematycznych, i to zarówno kręgowców, jak i bezkręgowców (Tinbergen 1976;
Sadowski, Chmurzyński 1989; Godzińska 1996; 2012a; 2012b). Także i dzięki temu etologia przyczyniła się w bardzo istotnym stopniu do pogłębienia
naszej wiedzy o zachowaniach zwierząt i o ich uwarunkowaniach przyczynowych.
Bardzo interesującym nurtem są też porównawcze badania systemów
komunikacji różnych gatunków zwierząt, a także zwierząt i ludzi. Badania te
ujawniły, między innymi, nieoczekiwane zdolności wielu zwierząt do przekazywania innym osobnikom bardzo szczegółowych informacji. Jak się, na
przykład, okazało, nieświszczuki (Cynomys), amerykańskie gryzonie z rodziny wiewiórkowatych tworzące często ogromne kolonie (największa
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dotychczas opisana kolonia tych zwierząt obejmowała obszar 65 tys. km2
i mieszkało w niej około 400 mln osobników; Bailey 1905), umieją przekazać
innym osobnikom nie tylko to, że zbliża się intruz, ale także to, kim on jest
i jak wygląda. Jeśli jest to człowiek, nieświszczuk może nawet w swoim wokalnym sygnale alarmowym sprecyzować, jaki jest ogólny kształt jego ciała
i w jakim kolorze jest jego odzież (Slobodchikoff 2002, Slobodchikoff et al.
1991; 2009a; 2009b). Badania takie rzucają ważne światło również na pochodzenie i ewolucję języka ludzkiego.
Także badania innych gatunków zwierząt ujawniły interesujące fakty dotyczące relacji człowiek-zwierzę. Okazało się, między innymi, że żyjące
w Kenii słonie afrykańskie są w stanie odróżnić zagrażających im Masajów
od nieszkodliwych rolników z plemienia Kamba po kolorze i zapachu odzieży
(Bates et al. 2007), a indywidualne ludzkie twarze mogą rozpoznawać nie
tylko gołębie (Soto i Wasserman 2011; Stephan et al. 2012), lecz nawet robotnice pszczoły miodnej (Dyer et al. 2005).
Jaką rolę będzie więc etologia odgrywać w przyszłości? Już w roku 1975
twórca socjobiologii Edward O. Wilson przewidywał, że etologia będzie
stopniowo tracić na znaczeniu na rzecz, z jednej strony, integracyjnej neurofizjologii, z drugiej strony zaś socjobiologii i ekologii behawioralnej i w
roku 2000miałaby stać się zanikającą dyscypliną naukową (Wilson 1975).
Czy proroctwo to sprawdziło się? Niewątpliwie badania neurobiologicznych korelatów procesów behawioralnych i ekologia behawioralna przeżywają obecnie rozkwit, zaś termin „etologia” stopniowo wychodzi z mody.
Nawet słynne Międzynarodowe Konferencje Etologiczne, organizowane
w dwuletnich odstępach począwszy od r. 1952, już od jakiegoś czasu zmodyfikowały swoją nazwę i odbywają się obecnie pod szyldem cyklu „Behaviour”
(na przykład konferencja Behaviour 2019, która odbędzie się w tym roku
w Chicago).
Niemniej jednak, etologia i etologiczne podejście do badań zachowania
zwierząt mają wciąż jeszcze wielu gorących zwolenników. W Polsce od roku
1991 prężnie działa Polskie Towarzystwo Etologiczne (PTEtol.), które stale
rośnie w silę i liczy już sobie obecnie ponad 200 członków (Godzińska et al.
2013). Wszystko wskazuje więc na to, że etologia będzie się nadal rozwijać,
oczywiście o ile nie zastygnie w sztywną doktrynę i będzie stale wzbogacać
zarówno swoją teorię zachowania (być może włączając także w jej orbitę
próby analizy przeżyć subiektywnych zwierząt), jak i podejście badawcze
i repertuar stosowanych metod. Miejmy jednak nadzieję, że filozofia jeszcze
przez długi czas będzie mogła znaleźć w etologii i innych naukach behawioralnych wdzięczne partnerki do rozważań nad czynnikami kształtującymi
zachowanie zwierząt i człowieka oraz nad dualizmem przeciwstawiającym
sobie przeżycia subiektywne i procesy poddające się obiektywnej analizie
z użyciem metod naukowych.
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ETHOLOGY AND WHAT NEXT? SOME PHILOSOPHICAL QUESTIONS
INFLUENCING THE RESEARCH ON ANIMAL BEHAVIOUR
ABSTRACT

Animal behaviour and its underlying causal factors are investigated by numerous
behavioural sciences. Ethology, one of the most important classical behavioural
sciences, is concerned with the description and quantification of behaviour and the
analysis of a wide spectre of its causal factors. Ethology also lays stress on the importance of comparative behavioural research and field research. Specific behaviour
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paterns were considered by classical ethology as elements of hierarchically organised behavioural systems focused on specific functions. The notion of instinct was,
however, far from unequivocal and is no more frequently used in behavioural sciences. We also know that information flow between the levels of organization existing in the nervous system and in living systems in general is multidirectional. The
assumption that processes running on higher levels of organization can and should
be explained solely in terms of processes running on lower levels becomes thus
largely groundless. In behavioural sciences reductionism can manifest itself also as
the so called law of parsimony adopted during explanations of observed phenomena
(Occam’s razor, Lloyd Morgan’s canon). Since the introduction of Karl Popper’s
falisifiability criterion to the methodology of scientific research, reductionistic explanations of observed phenomena are, however, less frequently proposed in behavioural sciences. Instead, an approach currently used involves experimental testing of
sets of hypotheses proposing alternative explanations of the observed phenomena,
not necessarily the simplest ones. Classical ethology was the so called objectivist
science of behaviour: its adherents did not deny the existence of subjective phenomena in animals, however, explanations of mechanisms of investigated phenomena in
terms of underlying subjective processes were not considered to be sufficient. Presently we may put forward increasingly daring hypotheses concerning subjective
experiences of animals thanks to the development of advanced techniques of neuroimaging such as the functional magnetic resonance imaging (fMRI). Behavioural
sciences are constantly progressing and their methods become increasingly sophisticated. We can thus hope that philosophy and behavioural sciences will continue
during a long time yet to contribute jointly to achieve new insights enriching our
knowledge on factors influencing animal and human behaviour.
Keywords: ethology, behavioural sciences, instinct, information flow, reductionism, law of parsimony, falsifiability, subjective processes.
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O MODELOWANIU FORMALNYM CZYNNIKÓW
I MECHANIZMÓW EWOLUCJI
STRESZCZENIE

Obok powszechnie znanej odmiany formalnego modelowania zjawisk biologicznych, szczególnie ewolucyjnych, rozwijanej w postaci matematycznej, warto byłoby
podjąć także próby modelowania formalnego zjawisk organicznych przy użyciu
współczesnej logiki. Dotyczy to w szczególności kolektywnego (w mereologii) lub
dystrybutywnego (w teorii mnogości) rozumienia klas lub zbiorów wielu przedmiotów, np. organizmów żywych, ich populacji i gatunków, a także składników organicznych właściwych poszczególnym organizmom (molekuły, komórki, organy).
Ujęcie kolektywne odnosiłoby się do stanu owych zbiorów lub klasy, o ile są one
warunkowane obiektywnie w samej przyrodzie. Natomiast ujęcie dystrybutywne
dotyczyłoby językowo–badawczego przybliżania się wiedzy biologicznej do adekwatnego ujmowania owych zależności przyrodniczych.
Słowa kluczowe: czynniki i mechanizmy ewolucji, modelowanie matematyczne, modelowanie logiczne, klasy i zbiory kolektywne, klasy i zbiory dystrybutywne.

1. Modelowanie formalne zjawisk realnych polega na wykorzystywaniu
osiągnięć formalnych nauk dedukcyjnych, logiki i matematyki do tworzenia
obrazów strukturalnych i operacyjnych dla złożonych zjawisk realnych,
w pierwszym rzędzie zjawisk fizycznych. W rozpatrywanym tu przypadku
chodzić będzie o zjawiska organiczne w jednym z ich najbardziej charakterystycznych wymiarów: ewolucyjnym.
2. Istotną cechą charakterystyczną procesów ewolucyjnych w świecie
zjawisk organicznych jest ich charakter zbiorowy. Podmiotem właściwym
zależności i procesów ewolucyjnych w świecie organicznym są zbiorowości
i grupy organizmów: populacje, gatunki, gromady itd. Czynniki i mechanizmy ewolucyjne warunkowane są wprost przez zależności charakterystyczne
owych zbiorowości i grup organizmów.
3. Od ponad stu lat znane są próby ujmowania mechanizmów ewolucji
organicznej w sposób ilościowy.1 Nie udało się dotychczas sformułować peł—————————
1

Por. L. Kuźnicki, A. Urbanek Zasady nauki o ewolucji, tom II, Warszawa 1970, s. 166 i n.

92

Józef Andrzej Stuchliński

nej, ilościowej teorii ewolucji. Dotychczas udaje się uzyskać tylko różne
opracowania fragmentaryczne; większość zjawisk rozwoju świata organicznego pozostaje poza analizą matematyczną typu ilościowego. I tak np. przy
ustabilizowanych warunkach zewnętrznych każda populacja jak i tworzące ją
osobniki znajduje się w stanie równowagi przystosowawczej względem swego środowiska. W matematycznych modelach ewolucji niektórzy uczeni próbują ilościowo określić ten stan jako stopień zmian przystosowania pod
wpływem czynników ewolucji takich jak mutacja, dobór naturalny, migracja
czyli izolacja i dryft genetyczny. Zjawiska te są analizowane z punktu widzenia zmiany względnie stabilizacji, stanu równowagi, co do częstości albo
frekwencji genów w populacji.
Co do metod zaś, to autorzy matematycznych modeli ewolucji na ogół
przyjmują, że każda zmiana przystosowawcza populacji, traktowanej całościowo, jest procesem deterministycznym. Zmiana jednak poszczególnych
genów–alleli jest rozpatrywana jako proces probabilistyczny czy stochastyczny. Jak się okazuje, nie jest to sprzeczne z pierwszą tezą — wszystkie
bowiem czynniki ewolucji, z wyjątkiem doboru, są jedynie przypadkowymi
zdarzeniami. Procesy stochastyczne obejmują zaś również zjawiska deterministyczne. W analizie matematycznej odpowiada to przemianom zachodzącym pod kontrolą doboru — działanie doboru jest bowiem również zjawiskiem statystycznym. Ujęcia ilościowe udało się zarysować odnośnie takich
zależności, które np. dotyczą mutacji i doboru naturalnego w odniesieniu do
równowagi genetycznej populacji, czy stopnia wzrostu przystosowania pod
wpływem doboru.
Mechanizm regulacyjny elementarnych procesów ewolucyjnych analizowany jest formalnie pod kątem zastosowania pewnych zasad informatyki.
Próbuje się np. określić wartość terminu „informacja dziedziczna”; rozważa
się biogenezę jako pewien rodzaj regulatora; próbuje się ujmować organizację, przekaz i zmienność materiału dziedzicznego w terminach teorii informacji; próbuje się określić sposób pomiaru informacji dziedzicznej zawartej
w zygocie, czyli w osobniku; próbuje się ocenić ilość informacji zwrotnej
w fenotypie osobnika i jej stosunek do ilości informacji dziedzicznej; dąży się
do określenia ilości informacji wnoszonej przez mutacje do populacji; bada
się entropię kodu dziedziczności i fenotypu; itp.
4. Warto byłoby jednak rozważyć także pewne bardziej ogólne metody
formalne, nie–ilościowe, szczególnie znacznie bardziej ogólnego typu logicznego. W podstawach logicznych matematyki współczesnej badane są formalne prawa ogólne zależności występujących między zbiorowościami
przedmiotów. Czynione jest to w sposób dwojaki, jakkolwiek wzajemnie
skorelowany. Zbiorowiska przedmiotów mogą być traktowane bowiem,
w pierwszym rzędzie jako kolekcje konkretnych rzeczy, np. organizmów żywych i ich składników: komórek, tkanek, organów; a więc po prostu jako
składniki przyrody. Tak pojmowane klasy i zbiory przedmiotów realnych
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same są także złożonymi przedmiotami realnymi, występującymi w przestrzeni i czasie, zupełnie niezależnie od języka i czynności poznawczych
człowieka. Formalną teorią takich kolekcji jest mereologia, jako teoria części
przedmiotów i złożonych z nich całości2.
Klasy i zbiory przedmiotów mogą jednak być także rozważane od strony
pojęć ogólnych, wyznaczających je w toku ludzkiego poznania. Tak pojmowane klasy i zbiory czegokolwiek są rozumiane w sposób dystrybutywny,
jako zakresy pojęć ogólnych określanych przez użycie takich samych nazw
ogólnych. Tak pojmowane klasy i zbiory przedmiotów realnych same nie są
już żadnymi złożonymi przedmiotami realnymi, występującymi w przestrzeni i czasie, zupełnie niezależnie od języka i czynności poznawczych człowieka. Wprost przeciwnie, to język jako narzędzie podstawowe poznania ludzkiego, wyznacza je niejako przez występujące w nim terminy ogólne.
Formalną teorią takich kolekcji jest teoria mnogości, jako teoria jednakowo
określanych grup przedmiotów.3
Ujmowanie dystrybutywne klas i zbiorów przedmiotów oparte jest
wprawdzie na ich ujmowaniu kolektywnym, ale tylko o tyle, o ile owe kolekcje są wyróżnione przez wspólne nazwy ogólne, nadawane przedmiotom
będącym ich elementami. Ujęcie kolektywne jest więc zawsze ujęciem czysto
przedmiotowym, odpowiada więc samodzielnemu statusowi tych przedmiotów jako składników przyrody. Ujęcie zaś dystrybutywne ma w istotnej mierze charakter podmiotowy, jest składnikiem istotnym ujmowania i wyrażania wiedzy ludzkiej. W istocie, poznanie ludzkie jest swego rodzaju „grą
poznawczą”, polegającą na takim nieograniczonym rozszerzaniu klas i zbiorów dystrybutywnych czegokolwiek, by pokryły się one ostatecznie z rzeczywistymi kolekcjami w przyrodzie. Biologiczna teoria ewolucji jest zaś jedną
z najważniejszych odmian takiej „gry poznawczej” mającej na zrównanie
dystrybucji czyli rozkładu nazw ogólnych na grupy przedmiotów tak, aby
pokryło się to z ich naturalnymi kolekcjami w przyrodzie.
5. Sprawa nie przedstawia się jednak prosto. Występują wprawdzie istotne podobieństwa, ale także i zachodzą niemniej istotne różnice między czysto obiektywnymi, przyrodniczymi kolekcjami przedmiotów, a dystrybucjami nazw ogólnych, nadawanych grupom przedmiotów, i to zarówno
w poznaniu potocznym jak też naukowym.
5a. Do podobieństw istotnych kolekcji i dystrybucji należy ich podleganie
na równi prawom algebry logiki. A to oznacza, że są one wzajemnie
powiązane na poziomie najbardziej ogólnym, ale przez to także najbardziej
abstrakcyjnym, zarówno w odniesieniu do bytu samego, do istnienia
czegokolwiek, jak i do wiedzy o bycie.
—————————
2 Por. S. Leśniewski O podstawach matematyki, Wstęp i XI rozdziałów zamieszczonych w Przeglądzie Filozoficznym, w rocznikach 30–34, 1927–1931.
3 Por. K. Kuratowski, A. Mostowski Teoria mnogości, Warszawa 1966 i wyd. późniejsze.
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Takie operacje algebraiczne jak dodawanie, odejmowanie i mnożenie
kolekcji, z jednej, a, z drugiej strony, dystrybucje są formalnie ze sobą identyczne; takie same są też równości i nierówności łączące wyniki owych ogólno–abstrakcyjnych operacji w dziedzinie zarówno kolekcji jak też dystrybucji.
Jeśli symbole „a”, „b” i „c” potraktujemy jako reprezentacje określeń realnych kolekcji przedmiotów w przyrodzie lub jako reprezentacje stosownych pojęć ogólnych, wyznaczających dystrybucje nazw na owe przedmioty,
to następujące prawa algebraiczne będą w obu przypadkach takie same ( =
abstrakcyjne dodawanie; ⊖ = abstrakcyjne odejmowanie; = abstrakcyjne
mnożenie; ⊜ = abstrakcyjna równość):
[A1]

a

b⊜ b

[A2]

a

b⊜ b

[A3]

a

(b

c) ⊜ (a

b)

c,

[A4]

a

(b

c) ⊜ (a

b)

c,

[A5]

a

(b

c) ⊜ (a

b)

(a

[A6]

a

(b

c) ⊜ (a

b)

(a

[A7]

a

0 ⊜ a,

[A8]

a

1 ⊜ a,

[A9]

a

⊖ a ⊜ 1,

[A10]

a

⊖ a ⊜ 0.

a,

c),

a,

c),

5b. Niemniej istotne są jednak różnice formalne między wspomnianymi
kolekcjami i dystrybucjami; a to z kolei oznacza, że są one wzajemnie rozłączne na poziomie najbardziej ogólnym, ale przez to także najbardziej abstrakcyjnym, tj. w zakresie relacji podstawowych, wiążących wiedzę o bycie
w odniesieniu do bytu samego, do istnienia czegokolwiek.
Tak więc np. klasy i zbiory dowolnych elementów, ujmowane jako kolekcje realne, są własnymi elementami, podzbiorami lub częściami niewłaściwymi. Natomiast dystrybucje pojęć ogólnych na przedmioty nie pozwalają
ujmować i traktować odpowiednio wyznaczanych przez nie klas i zbiorów
jako swych własnych elementów. W efekcie, w rozumieniu kolektywnym
możliwe jest określenie klasy jako kolekcji wszystkich przedmiotów w ogóle,
czyli Wszechświata; natomiast w ujęciu dystrybutywnym jest to niemożliwe,
ponieważ nie jesteśmy w stanie nazwać wszystkiego za pomocą takich samych określeń, musiałoby ich być nieograniczenie wiele, czyli nieskończona
liczba. Z kolei, w rozumieniu dystrybutywnym możliwe jest określenie zbioru lub klasy pustej jako dystrybucji nazw ogólnych nie dotyczących niczego
w żadnym dowolnym rodzaju przedmiotów, natomiast w ujęciu kolektywnym jest to niemożliwe, bowiem pojęcie kolekcji realnej nie złożonej z niczego nie ma w ogóle żadnego sensu. A przecież, ogólnie biorąc, dystrybucje
nazw ogólnych na zbiorowości przedmiotów powinny mieć za cel nadrzędny
objęcie swym zasięgiem poznawczym, w granicy ostatecznej, całości wszystkich w ogóle kolekcji realnych.
6. Jak zatem radzić sobie z taką wręcz „ziejącą przepaścią” między poznaniem bytu, które w naszym ludzkim wykonaniu jest zawsze skończone,
a samym bytem w ogóle, co do którego mamy prawo podejrzewać, że jest

O modelowaniu formalnym czynników i mechanizmów ewolucji

95

nieskończony? A jak sobie z takim zagadnieniem radzić w szczególności
w przypadku poznania tak ważnych procesów organicznych, które składają
się na ewolucję świata ożywionego? Na to ostatnie pytanie odpowiedzieć
trzeba chyba następująco: musimy cierpliwie, a z pewnością po wielekroć
nawet mozolnie, konstruować formalne modele „gry poznawczej” między
tymi ujęciami dystrybutywnymi, które są dla nas każdorazowo aktualnie
osiągalne, dążąc do objęcia nimi jak najwięcej z realnych kolekcji, które są
przedmiotem naszego poznania.
W interesującym nas tu aktualnie aspekcie ewolucyjno–organicznym,
chodzić będzie o to — ujmując rzecz obrazowo — jak zobrazować formalnie
„grę poznawczą” ograniczonych z ludzkiej natury dystrybucji z przyrodniczo
nieograniczonymi kolekcjami w przypadku czynników i mechanizmów ewolucji. A więc, np. jak ująć w sposób badawczo owocny zmierzanie poznawcze
dystrybucji do objęcia całych kolekcji tych zbiorowości organicznych, które
zaangażowane są w mutacjach, w doborze naturalnym, w izolujących migracjach, w dryfcie genetycznym itd.?
Krok następny w owym ciągu pytań powinien by już należeć do konkretnych rozwinięć formalnych obu typów, tj. mnogościowego i mereologicznego, w ich wzajemnym współgraniu. To jest już temat odrębny dla właściwych, konkretnie–”modelarskich” ujęć formalnych.

BIBLIOGRAFIA
K. Kuratowski, A. Mostowski Teoria mnogości, Warszawa 1966.
L. Kuźnicki, A. Urbanek Zasady nauki o ewolucji, tom II, Warszawa 1970.
S. Leśniewski O podstawach matematyki, Wstęp i XI rozdziałów zamieszczonych w Przeglądzie Filozoficznym, w rocznikach 30–34, 1927–1931.

ON FORMAL MODELS OF FACTORS AND MECHANISMS
OF ORGANIC EVOLUTION
ABSTRACT

Two formal types of models of living processes, especially evolutionary ones, may
be distinguished: the well-known mathematical type and the less-known logical one.
The latter applies the terms “class” or “set”; both the terms are understood either in
a collective sense (in mereology) or in a distributive sense (in set theory). These
formal terms may be used among others to such organic multiplicities as populations or species of organisms, and to organic constituents (molecules, cells, organs)
of living organism. Collective concepts refer to objects existing in nature, whereas
distributive concepts refer to the linguistic and research constructions of models of
natural objects, developed to cognitively grasp natural regularities.
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Keywords: factors and mechanisms of evolution, mathematical model, logical
model, classes and sets understood collectively, classes and sets understood distributively.
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WSPÓŁCZESNY POWRÓT DO LAMARCKA
W ZGODZIE Z DARWINEM
STRESZCZENIE

Obecnie żywo dyskutuje się „wymiar lamarkowski” i „mechanizmy lamarkowskie” zaznaczając, że są one zgodne z Darwinem, ale wymagają rozszerzenia: Modern
Synthesis do Extendent Evolutionary Synthesis. Oba te niefortunnie związane
z Lamarckiem terminy rzeczywiście określają grupę zjawisk, której symbolem są
sformułowania Jabłonki „niektóre zmiany ewolucyjne powstają nie losowo, lub nawet według instrukcji”. Mechanizmy lamarkowskie prowadzące do tych zmian ewolucyjnych powstały jednak drogą darwinowską znacznie wcześniej. O tym wcześniejszym etapie mówi się zbyt rzadko, a typowe rozumienie lamarkizmu silnie sugeruje
jego brak. Termin „lamarkizm” rozumiany był i jest bardzo różnie zarówno w różnym czasie jak i w różnych tradycjach narodowych i ideologicznych, a zazwyczaj
obarczony zbyt uproszczonym rozumieniem Lamarcka. Większość kontrowersji
w zakresie tych zagadnień wynika ze zbyt malej precyzji wypowiedzi, a ta z niedoceniania: definiowania, specyfikacji założeń i wnioskowania abstrakcyjnego.
Słowa kluczowe: lamarkizm, mechanizmy lamarkowskie, dziedziczenie cech
nabytych, Extendent Evolutionary Synthesis.

WSTĘP

Jednym z gorących tematów w dyskusji biologicznej na świecie jest obecnie status mechanizmów lamarkowskich — czy mieszczą się one w „Modern
Synthesis”1 (MS). Tematem tym zajęli się już nawet filozofowie, którzy zwołali w Düsseldorfie (2018 r.) konferencję The Generalized Theory of Evolution, a podczas workshopu w Plön (2018 r.) dotyczącym ewolucji był to dominujący temat. Odgrzebanie starych idei wynikło z wykazania głównie
przez Ewę Jabłonkę i Marion L. Lamb istnienia wielu mechanizmów dziedziczenia epigenetycznego, co w największym skrócie łączone jest z dziedzi—————————
Termin wprowadził Julian Huxley w tytule książki wydanej w 1942 r: Evolution: the Modern
Synthesis.
1
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czeniem cech nabytych, to zaś z Jean-Baptiste de Lamarckiem. Skrótów
należy unikać, bo szczególnie wokół Lamarcka narosło z takich uproszczeń
wiele mitów i nieporozumień.
W 2009 r. zwołane zostały warsztaty,2 na których wielu uczonych, zarówno biologów, historyków jak i filozofów podsumowało aktualny stan poglądów na lamarkizm (w szerokim sensie), co zostało zebrane w książce pod
tytułem: Transformacje lamarkizmu, od subtelnych fluidów do biologii
molekularnej redagowanej przez Snait B. Gissis i Ewę Jabłonkę (Gissis, Jablonka 2011).
Z podsumowania tego wynika przede wszystkim ogromna różnorodność
rozumienia lamarkizmu nie tylko na przestrzeni ostatnich 200 lat od wydania dzieła Lamarcka, ale i obecnie w zależności od tradycji narodowych jak
i wyznawanych poglądów.3 Z tego i innych źródeł wyłania się obraz, że główna różnica wynika z narodowych ambicji Anglików i Francuzów. Anglicy
niechętnie doceniają obcych (Lamarck konkuruje tu z Darwinem), dla Francuzów Lamarck jest ważny. Do trudności w wyartykułowaniu nowych idei
przez Lamarcka dochodzą tu także problemy językowe potęgowane inną
tradycją filozoficzną i naukową we Wielkiej Brytanii, gdzie trzeba było tłumaczyć z francuskiego. Darwin długo nie rozumiał Lamarcka, a wiele jego
wczesnych interpretacji poszło bezzasadnie w kierunku sił nadprzyrodzonych. Polskie rozumienie jest pochodną angielskiego lekceważenia oraz dużego uproszczenia i spłycenia idei Lamarcka. U nas temat ten uważany jest
praktycznie za zamknięty i dyskusja kwestii związanych z Lamarckiem nie
jest już podejmowana.4 Hasło „lamarkizm” przypisano u nas jednemu rozumieniu, którego głównymi symbolami są dziedzicznie cech nabytych (przecież obalone), „długa szyja żyrafy wynikła z uświadomionej potrzeby” i tajemnicze fluidy o nadprzyrodzonym charakterze. Za dominującą tradycją
angielską lamarkizm symbolizuje przezwyciężoną już alternatywę dla darwinizmu.
Prace Lamarcka wpłynęły już na rozwój nauki, która przez 200 lat zdążyła daleko „oddryfować” od wyobrażeń i problemów z tamtych czasów i rzeczywiście nie ma większej potrzeby dyskusji przedstawionej w nich teorii
poza aspektami uczciwej historycznej jej oceny. Obecnie jednak na świato—————————
Workshop held in Jerusalem, in June 2009, to celebrate the 200th anniversary of the publication of Lamarck’s magnum opus, opisany w książce (Gissis, Jablonka 2011).
3 “Scientific, cultural, and national contexts and styles formed and shaped these modes of understanding, thus producing different ‘Lamarcks’ and diverse ‘Lamarckisms’.” (Gissis, rozdz. 3 w: Gissis, Jablonka 2011).
4 Także dla recenzentów wcześniejszych wersji tego tekstu skierowanego do KOSMOSu w 2015 r.
podjęcie tych tematów było niewybaczalnym grzechem. Najwyraźniej w recenzji 2. Wszystkie 5
recenzji są szczegółowo dyskutowane w (Gecow 2017a). Usilnie sugeruję Biologom czytającym niniejszy artykuł uważne przeanalizowanie recenzji 4 i 5 wraz z moimi komentarzami, gdyż
1) umożliwi to Im dalszą lekturę tego „kontrowersyjnego” artykułu, 2) zapobiegnie ewentualnym
niewłaściwym wpływom mojej argumentacji. Dalsze wnioski z tej analizy omawiam w: (Gecow
2017b; 2017c).
2
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wej arenie termin „lamarkowskie mechanizmy ewolucji” (a stąd i „lamarkizm”) zaczyna symbolizować konkretną grupę zjawisk, której istnienie
zostało już wykazane, a dalsza dyskusja dotyczy ich włączenia w istniejący
system pojęć i wyjaśnień. Właśnie tego zagadnienia dotyczy niniejszy artykuł5. Zjawiska te ogólnie łączy „nieprzypadkowość” zmienności, co stwarza
pozory przeciwieństwa względem darwinizmu i nawiązuje do nadmiernie
uproszczonych interpretacji koncepcji Lamarcka.
Przy omawianiu tematów związanych z Lamarckiem nie da się pominąć
historii6, zacznę jednak od tej prawie współczesnej, czyli ostatniego wieku
poprzedniego tysiąclecia. Był to wiek ekscytacji genetyką; nie ma nic w tym
złego, ale silnie zawęziło to obszar zainteresowania. Na początku odwrócono
się tyłem do różnych dziedzin biologii ewolucyjnej, których dotychczasowe
struktury wyjaśniania wydawały się być nie do przerobienia na wyjaśniania
wynikające z genetyki. W ten sposób na indeksie znalazły się embriologia
porównawcza (Gould 1977; Wilkins 2002), a w niej Haecklowska „rekapitulacja filogenezy w ontogenezie”7, a nawet Weismannowskie „dodawanie terminalne”, ponieważ wyjaśnienia owych fenomenologicznych8 prawidłowości
opierały się na „dziedziczeniu cech nabytych”, które właśnie ten sam Weismann „obalił” (wskazując chromosomy jako nośnik informacji dziedzicznej
i rozdzielając linię komórek rozrodczych od linii somatycznej). To „obalenie”
miało podstawy jedynie w zakresie zwierząt wielokomórkowych, ale ewolucję rozpatruje się głównie na ich przykładzie i „obalenie” zostało zgeneralizowane, praktycznie obowiązywało w myśleniu o ewolucji wszystkiego, co
żyje. Darwinowski dobór naturalny także był wyśmiewany,9 ale tu nastąpił
wielki sukces — udało się go pogodzić z genetyką, co skutkowało powstaniem genetyki populacyjnej i MS. Jest to zgrabny i spójny obraz zakładający,
—————————
Podobny artykuł opublikowałem w języku angielskim (Gecow 2015a).
Umiejscowienie teorii Lamarcka w historii, poglądach z tamtych czasów aż do relacji z teorią
Darwina można znaleźć we wstępie „Lamarck” autorstwa Jana Dembowskiego do (Lamarck 1960);
w (Kuźnicki, Urbanek 1967); oraz w (Bednarczyk 2009) gdzie także nadzwyczaj celnie dyskutowane
jest powstawanie fałszywych sądów i mitów o teorii Lamarcka. W artykule (Łastowski 2009)
perspektywa opisu jest dość wyjątkowa i wnioski należy przyjmować ostrożnie (patrz od przypisu 30
do końca rozdziału).
7 „Prawo biogenetyczne swoje triumfy przeżywało na przełomie XIX i XX wieku, po czym
„embriologia eksperymentalna porzuciła rekapitulację jako niemodną" pisze Gould w rozdziale pod
znamiennym tytułem "Zmartwychwstanie Mendla, upadek Haeckla i generalizacja rekapitulacji”. Jej
miejsce w modzie zastąpiła genetyka i utrzymała je aż do ostatnich lat. „Wielu słynnych
„mendlowców” rozpoczęło karierę jako rekapitulacjoniści [...] Po ich przejściu na Mendelizm
większość z nich nie wspomniała prawa biogenetycznego w druku” pisze dalej Gould (1977, 202).
8 Opartych na obserwacjach, bez wpływu teorii.
9 Warto tu zacytować za Szarskim (1999) wypowiedzi dwóch wybitnych genetyków z tamtych
czasów. Duński botanik, twórca podstaw genetyki ilościowej, Wilhelm Johannsen, tak pisał w 1909
r.: „jest rzeczą zupełnie oczywistą, że genetyka pozbawiła podstaw darwinowską teorię doboru
naturalnego.” Natomiast autor słowa „genetyka”, który jako pierwszy prowadził badania genetyczne
zwierząt, brytyjski uczony William Bateson, tak pisał w 1913 r.: „przekształcenie populacji przez
drobne zmiany kierowane doborem, jest tak sprzeczne z faktami, że możemy podziwiać adwokacką
zręczność, dzięki której tłumaczenie to mogło przez jakiś czas uchodzić za możliwe do przyjęcia”
(Łomnicki 2009).
5
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że (tylko10) geny są nośnikiem informacji dziedzicznej oraz że rozmnażanie
ma charakter płciowy, tak, jak to zwykle jest u eukariota. MS traktowane
było jako pełny opis mechanizmu ewolucji biologicznej, tymczasem jest to
tylko przybliżenie11 ograniczające się do wskazanych założeń. Jeszcze niedawno można było usłyszeć wypowiedzi profesorów biologii związanych
z ewolucją, że: „Jeżeli coś w biologii nie jest wyjaśnione na podstawie genów,
to w ogóle nie jest wyjaśnione”, albo: „cechy dziedziczne to te, które zapisane
są w genach12”. Było to nieuprawnione, ale powszechne ignorowanie możliwości istnienia zjawisk poza przyjętymi założeniami wyjaśniania. Nieuprawnione słowo „tylko” z pierwszego założenia wzięło się właśnie z wiary, że
geny wystarczą do wyjaśnienia wszystkiego. Takie podejście wpływowej
większości naukowej musiało utrudniać i rzeczywiście istotnie utrudniało
badania nad innymi mechanizmami dziedziczenia (czyli innymi nośnikami
informacji dziedzicznej, niż jedynie dopuszczalne geny).13

EVA JABŁONKA I MARION LAMB OBALAJĄ MUR
GENETYKI POPULACYJNEJ

Eva Jablonka i Marion Lamb od roku 1989 intensywnie publikują tezy
i dane je popierające, które uświadamiają przede wszystkim istnienie innych
nośników informacji dziedzicznej niż jedynie geny. Jednocześnie proponują
ich interpretacje, co od początku podważa bezwzględność stwierdzenia, że
cechy nabyte nie mogą być dziedziczone. Dziedziczenie cech nabytych jest
kojarzone z Lamarckiem14, więc także od początku przewija się w tych interpretacjach powrót do Lamarcka, jest to jednak powrót głębszy i szerszy, niż
—————————
To słowo „tylko” jest dodane bezprawnie, by oddać sposób rozumienia tych założeń przez
większość biologów. Wyjaśnione dalej w tekście, oraz w (Gecow 2017a; 2017b; 2017c). Chodzi
o rozróżnienie „teorii” od „syntezy” i pilnowanie zakresu założeń teorii.
11 Pojęcie kolejnych przybliżeń jest wśród biologów mało znane. Wynika to z dedukcyjnej
konstrukcji którą ono opisuje – podczas wyjaśniania zjawiska dodaje się kolejne, coraz słabsze
czynniki, co daje kolejne przybliżenia dokładnego opisu i wyjaśnienia. Brak zgody na metody
abstrakcyjne
i dedukcyjne, nazywane pogardliwie „spekulacją” był drugim powodem odrzucenia (Gecow 2017a;
2017b; 2017c) poprzedniej wersji niniejszego artykułu w innej redakcji. Ten powód o tyle miał sens,
iż dla biologów tekst ten właśnie dlatego staje się nieczytelny (m.in. ten właśnie akapit). Nadchodzi
jednak konieczność przełamania wśród biologów tej „fobii”.
12 Pisałem o tym w (Gecow 2010, 2015b, 2017abc). Tu gen rozumiany jest domyślnie jako zapis
w DNA.
13 Jablonka i Lamb (2011) piszą wyraźnie: “Our attempts to publish work [...] met with resistance.”
14 “There is no doubt that the doctrine of the inheritance of acquired characteristics is universally
regarded as the cornerstone of Lamarck’s theory and the major point of difference with Darwin and
Darwinism. Yet, as Jean Gayon has persuasively argued, and a rapid search by word of the Lamarckian corpus available on line will confirm, Lamarck never spoke of the theory of the inheritance of
acquired characteristics. He most surely believed that new behaviours increase or decrease the size
and functions of the solicited organs, to the point that new species and genera are formed. Life is
thus constantly transformed, since the process is cumulative through inheritance” (Corsi 2012).
10
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jedynie możliwość epigenetycznego dziedziczenia cech nabytych. Już w roku
1995 ukazuje się książka Ewy Jabłonki i Marion Lamb (Jablonka, Lamb
1995) pod znamiennym tytułem: Dziedziczenie epigenetyczne i ewolucja,
wymiar lamarkowski. Dziesięć lat później wydają one (Jablonka, Lamb
2005) książkę pod tytułem: Ewolucja w czterech wymiarach: genetyczna,
epigenetyczna, behawioralna i symboliczna zmienność w historii życia,
która staje się bestsellerem i jest tłumaczona na wiele języków. W 2014 r.
ukazuje się jej kolejna, uzupełniona wersja. Pisałem już o tej książce w K OSMOSie (Gecow 2010), o jej głównych tezach i wskazanych tam zaskakujących przykładach popierających te tezy. W niej także szeroko opisany jest
„wymiar lamarkowski”, jednak ten aspekt, jako istotnie trudniejszy i wywołujący znacznie więcej emocji15, wolniej uzyskuje miejsce we współczesnym
myśleniu ewolucyjnym. Głównym problemem jest tu wspomniana wcześniej
różnorodność rozumienia lamarkizmu (w szerokim sensie) związana z walką
ideologiczną i mała precyzja wypowiedzi.
Podobnie jest z darwinizmem16, przy czym rozpiętość rozumienia jego
koncepcji jest mniejsza i wynika głównie z ograniczenia doboru naturalnego
do osobników różnych genetycznie przy skupieniu się na zjawiskach selekcji
w generatywnych populacjach poprzez frekwencje alleli. Wynika to z ograniczenia się do MS, czyli praktycznie do genetyki populacyjnej.
W dyskusji, która odbyła się na wspomnianych warsztatach w 2009 r.
jako ogólne wskazanie czym jest lamarkizm przytoczony został cytat17 z 1909
r., w którym uważany jest on „nie za system, a za punkt widzenia, podstawę
podejścia do głównych problemów biologicznych. Jeżeli teoria podkreśla
wpływ środowiska i bezpośredniej adaptacji osobników do środowiska lub
daje rzeczywistym czynnikom pierwszeństwo nad predeterminacją, może
być uważana za lamarkowską.” Niestety, ten ważny cytat jest wieloznaczny,
a kontekst, w którym był umieszczony nie pomaga wskazać jego intencji. Czy
w nim chodzi o zmianę rozwoju, czy o rozwój? Czy to rozróżnienie jest istotne? Jeżeli predeterminacja dotyczy rozwoju to powszechnie uznawany
wpływ środowiska na rozwój byłby lamarkowski, co chyba jest przesadą.
Brak ścisłości w tak ważnym podsumowaniu jest znamienny i szkodliwy dla
wielu dyskusji. Predeterminację zmiany można rozumieć jako ustalenie
—————————
O znaczeniu takich emocji pisałem w (Gecow 2014, 2017a, 2017c).
“The terms ‘Darwinism’ and ‘Lamarckism’ mean different things to different people. Nowadays,
they are rarely used in a historically correct way” (Jablonka, Lamb 1995) za (Jablonka, Lamb, Avital
1998, Box 1).
17 We wstępie (Preface) do książki (Gissis, Jablonka 2011) jest cytat: “Neo-Darwinism, which has
found its most complete expression in Weismann’s writings, con stitutes a well-harmonised system
of conceptions relative to the structure of living matter, ontogenesis, heredity, evolution of species,
etc. Lamarckism on the other hand is not so much a system as a point of view, an attitude towards
the main biological questions. Whatever theory emphasises the influence of the environment and
the direct adaptation of individuals to their environment, whatever theory gives to actual factors the
precedence over predetermination can be designated as Lamarckian” (Delage and Goldsmith
[1909]; trans. Tridon 1912:244–245).”
15
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z góry przez losowanie bez związku z czynnikami środowiskowymi w opozycji do wywołania danej zmiany przez rzeczywiste czynniki środowiskowe.
W obu tych wariantach rozumienia nie wspomina się o mechanizmie wyboru
zmian adaptacyjnych, a chyba o nie właśnie chodzi. Trzecie rozumienie bliższe jest powszechnemu uznawaniu za lamarkowskie zmian od razu celnych
adaptacyjnie, bez jakiegokolwiek wcześniejszego przygotowania, by były one
adaptacyjne, i bez puli odrzuconych zmian niecelnych. Tak właśnie najczęściej rozumiany jest termin „lamarkizm” i z tym znaczeniem nie zamierzam
walczyć. Dalej jednak będę wykazywał, że nie jest to zgodne z intencją Lamarcka, a terminu „lamarkizm” często dla wygody (jednak niebezpiecznie
mylącej) używa się w szerszym znaczeniu, obejmującym wszelkie związane
z Lamarckiem tematy, w tym „mechanizmy lamarkowskie”. Lamarkizm (ten
w węższym znaczeniu) dopuszcza, choć takie rozumienia lamarkizmu obecnie wyraźnie zanika), że informacja celowa, czyli wybór cechy adaptacyjnej
spośród możliwych cech dokonuje się jakoś sam i nie jest do tego konieczna
selekcja naturalna. To jakby przeświadczenie, że w totolotka zwykle się wygrywa. Dla mnie jest to delikatniejsza wersja kreacjonizmu, w obu przypadkach rezygnuje się z naukowego poszukiwania źródła informacji celowej.18
Pogląd ten leży też u podłoża nazw „mechanizmy lamarkowskie” i „lamarkowski wymiar ewolucji”, choć obecnie w tym zakresie jest on już nieadekwatny co postaram się dalej wyjaśnić. Tworzy to zaskakującą i mylącą
niekonsekwencję w nazewnictwie. Można ratować takie nazewnictwo ograniczając sposób powstawania zmiany w wyniku mechanizmów lamarkowskich do czasu powstawania danej zmiany, bez uwzględnienia dużo wcześniejszego powstania owych mechanizmów. Niektórzy omawiając te tematy
usiłują nie odnosić jej do Lamarcka19, jednak powiązanie ich z Lamarckiem
już się dokonało i należy ten związek rozumieć poprawnie, bez upraszczających uprzedzeń.
Współczesny powrót do Lamarcka nie postuluje powstawania celowych,
indukowanych bodźcem środowiskowym (czyli „lamarkowskich”) zmian
adaptacyjnych bez udziału darwinowskiego doboru naturalnego. Istotą rozróżnienia jest tutaj ustalenie: kiedy działa każdy z obu mechanizmów i co
—————————
18 Informacja celowa to wskazanie przyczyny której skutkiem jest określony wcześniej cel. Szerzej
definiuję informację celową w moim „Szkicu dedukcyjnej teorii życia” (Gecow 2013). Dla obiektu
podlegającego procesowi życia celem jest „istnieć nadal”. Cel ten nie wynika z intencji, ale intencja
jest naszym introspektywnym oglądem celu wbudowanego w nas, jako że realizujemy proces życia.
19 Ujmuje to dobrze Luis-Miguel Chevin (2018) w streszczeniu swojego wystąpienia The Role of
Phenotypic Plasticity in Adaptation and Population Persistence in New Environments na konferencji “Talking Evolution” w 2018 r. w Plön: “Phenotypic plasticity, once a somewhat controversial
topic in evolution, is now more broadly recognized as an important mechanism by which organisms
can tolerate variable environments and avoid extinction. In particular, it is now understood that
phenotypic plasticity does not necessarily counteract evolution by natural selection, and that investigating the origins of phenotypic diversity often requires studying the interplays between plasticity
and genetic evolution, including the evolution of plasticity itself.” Ten temat będzie szerzej
omówiony w rozdziale „Etapy powstawania zmiany ewolucyjnej drogą ‘dziedziczenia cech nabytych’,
plastyczność”.
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jest jego skutkiem. Mechanizmy lamarkowskie powodują, że zmiany dziedziczne wydają się nie w pełni losowe20 lub są wynikiem instrukcji.21 Zarówno owa instrukcja, jak też zmiany zbioru i rozkładu losowanych i obserwowanych zmian są efektem o wiele wcześniejszego działania mechanizmu
darwinowskiego. To omówimy dokładniej w kolejnych rozdziałach.
Ewa Jabłonka pokazała wiele przykładów i mechanizmów dziedziczenia
epigenetycznego (Jablonka, Raz 2009). To zestawienie stale dynamicznie
rośnie i zawiera już dobrze ponad setkę silnych przykładów. Wyłom w murze
wystarczalności genetyki populacyjnej już więc nastąpił. Przykłady te opisałem w skrócie w (Gecow 2010) i tu nie ma powodu powtarzać tego opisu.
Czym jednak jest „dziedziczenie epigenetyczne”? Pojęcia w biologii ewoluują
wraz z ich coraz większym rozpoznaniem i zmianami okoliczności ich użycia.
W pospolitym rozumieniu geny (rozumiane jako zapis w DNA) są przede
wszystkim nośnikiem informacji dziedzicznej, więc genetyka jest nauką
o dziedziczeniu, a epigenetyka jest nauką o dziedziczeniu, które nie opiera
się na DNA. Spotyka się i takie rozumienie we współczesnych pracach, ale
jest to spore uproszczenie. Epigenetyka to jednak znacznie więcej niż dziedziczenie epigenetyczne. Pomimo prób uregulowania znaczenia tych terminów nie ma na razie ogólnej zgody, gdyż akurat ta dziedzina przeżywa
właśnie spore przekształcenia w swoich podstawach i różne poglądy są
w ciągłym starciu, wywołując silne emocje utrudniające spokojną dyskusję.
Na spotkaniu w 2008 r. dotyczącym epigenetyki opartej na chromatynie
wypracowano definicję22 cechy epigenetycznej traktowaną jako operacyjną
definicję epigenetyki: „Cecha epigenetyczna jest stabilnie dziedzicznym fenotypem wynikającym ze zmian w chromosomie bez zmian w sekwencji
DNA”. Obecnie, dekadę później, na konferencji w Düsseldorfie, Sebastian
Schuol (2018) wskazuje, że rozumienie epigenetyki (wymienia on osiem
wyraźnie różnych podejść) ma istotny wpływ na rozumienie ewolucji.
W poważniejszych miejscach w Internecie można znaleźć:23 „Epigenetyka
—————————
20 W artykule Does Evolutionary Theory Need a Rethink? w części “Yes, urgently” (Laland et al.
2014) w podsumowaniu czytamy: “insights derive from different fields [...] show that variation is not
random [...] often it is the trait that comes first; genes that cement it follow, sometimes several
generations later.”
21 “evolutionary change can result from instruction as well as selection” (Jablonka, Lamb 2005).
22 W (Berger eta al. 2009) jako podsumowaniu spotkania w 2008 r. dotyczącego epigenetyki
opartej na chromatynie zamieszczono wypracowaną tam definicję epigenetyki: “An epigenetic trait is
a stably heritable phenotype resulting from changes in a chromosome without alterations in the
DNA sequence.” Moim zdaniem jest to raczej definicja cech epigenetycznych, a jej konstrukcja
wydaje się formą walki przeciw „soft inheritance”, o czym dalej.
23 “Epigenetics literally means ‘above’ or ‘on top of’ genetics. It refers to external modifications to
DNA that turn genes ‘on’ or ‘off.’ These modifications do not change the DNA sequence, but instead,
they affect how cells ‘read’ genes.” Zob.: http://www.livescience.com/37703-epigenetics.html.
“Epigenetics is the study, in the field of genetics, of cellular and physiological phenotypic trait
variations that are caused by external or environmental factors that switch genes on and off and
affect how cells read genes instead of being caused by changes in the DNA sequence (‘Epigenetics.’
Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Retrieved 26 May 2015).” https://en.wikipedia.
org/wiki/Epigenetics.
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dotyczy zewnętrznych modyfikacji DNA, które przełączają aktywność genów.
Nie zmieniają one sekwencji DNA, ale wpływają na to, jak geny są czytane.”
Lub: „Epigenetyka to nauka w zakresie genetyki o zmianach komórkowych
i fizjologicznych cech fenotypowych, które są wywołane przez czynniki wewnętrzne lub środowiskowe wpływające na aktywność genów i sposób ich
czytania, bez zmian w sekwencji DNA.” Te dwie ostatnie definicje dotyczą
także metabolizmu, nie tylko dziedziczenia, ale nadal jest to tylko modyfikacja czytania DNA.
Jabłonka i Lamb (2010) definiują oba terminy dla celów dyskusji dziedziczenia zmian rozwojowych: „Epigenetyka dotyczy mechanizmów regulacyjnych, które mogą prowadzić do indukowalnych, stałych zmian rozwojowych.
Dziedziczenie epigenetyczne jest składnikiem epigenetyki. Zawiera ono
transfer informacji z somy do somy, który może zaistnieć poprzez rozwojowe
oddziaływania między matką a potomstwem, poprzez uczenie w grupach
społecznych, przez komunikację symboliczną i poprzez oddziaływania z aktywnie zmienionym środowiskiem. Zawiera także komórkowe dziedziczenie
epigenetyczne”, które jest węższym rozumieniem terminu „dziedziczenie
epigenetyczne”. Jest to transmisja zmian z komórki macierzystej do potomnej, która nie jest wynikiem różnic w DNA lub stałego wpływu środowiska.
W ramach komórkowego dziedziczenia epigenetycznego wskazują one pamięci: aktywności genów, architektoniczną, chromosomową i RNA.24
Taka definicja zawiera w sobie wymiary, behawioralny i symboliczny, co
mi bardziej odpowiada, ale nie jest to spójne z przytoczonym wyżej tytułem
książki z 2005, w którym zmienność epigenetyczna stoi na równym poziomie z behawioralną i symboliczną. Obecnie do epigenetyki praktycznie nie
włącza się behawioru i ludzkich środków rozprzestrzeniania informacji, choć
jest to forma uniknięcia włączenia tej tematyki do biologii ewolucyjnej.

„SOFT INHERITANCE”

Pojęcie „soft inheritance”, które można tłumaczyć jako delikatne lub
miękkie dziedziczenie, jest zbliżone do dziedziczenia epigenetycznego (epigenetic inheritance). Nie postuluję tworzenia polskiego odpowiednika i dalej
będę używał angielskiego terminu. Dla wielu autorów25 oba te terminy są
nierozróżnialne, do niektórych zastosowań można przyjąć takie uproszczenie, ale do głębszej analizy zagadnień z nimi związanych należy je wyraźnie
rozróżniać. Jabłonka i Lamb nieco modyfikują definicję wprowadzoną przez
Mayr’a (1982): „Dziedziczenie podczas którego materiał dziedziczny (orygi—————————
24 W oryginale: “self-sustaining metabolic loops, structural templating, chromatin marking and
RNA-mediated inheritance.” Patrz też (Gecow 2010).
25 Np.: “This term (soft inheritance), coined by Mayr (Mayr 1982), refers to the inheritance of variations that are the result of non-genetic effects” (Dickins, Rahman 2012).
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nalnie u Mayra: genetyczny) nie jest stały między generacjami i może być
modyfikowany w wyniku oddziaływań ze środowiskiem, poprzez używanie
i nieużywanie lub inne czynniki”26 (Jablonka, Lamb 1995, 13–14; 2011).
Autorkom wyraźnie chodzi tu o zjawisko niezależne od sposobu i nośnika
dziedziczenia. Dopuszczają w ramach soft inheritance dziedziczenie genetyczne, głównie uzyskane podczas specyficznej zmienności w wyniku stresu27. Jak widać, „soft inheritance” w porównaniu do „epigenetic inheritance”
zawiera przypadki dziedziczenia genetycznego, a nie zawiera pamięci architektonicznej, która jest zbyt stabilna. Oba te terminy stosuje się jednak
głównie przy rozpatrywaniu dziedziczenia zmian, czyli owa niestabilność
soft inheritance eksponowana głównie w nazwie to podatności mechanizmu
dziedziczenia na czynniki wywołujące zmianę – to w definicji jest. Ponadto
zwykle oczekuje się, że to wywołanie zmiany preferuje zmiany adaptacyjne
— ale tego w definicji trudno się doszukać, choć kontekst, w którym Mayr
wprowadził ten termin to sugeruje. Podsumowując można powiedzieć, że
dziedziczenie epigenetyczne wyznaczone jest przez nośnik informacji dziedzicznej a „soft inheritance” — przez zewnętrzny wpływ środowiska. Ma to
znaczenie teoretyczne, jednakże większość przykładów dotyczących tych
terminów jest wspólna, co w biologii, gdzie pojęcia mają głównie podstawę
statystyczną, powoduje trudności z ich rozróżnieniem.
Termin „soft inheritance” jest szczególnie istotny w temacie niniejszego
artykułu — Mayr wprowadził go jako zbiór domniemanych zjawisk, głównie
związanych z lamarkizmem, które wydają się sprzeczne z MS i sugerował
naukowcom, aby wykazali, że „soft inheritance” nie istnieje.28 Jednak Jabłonka (z pomocą innych, głównie Lamb) dowiodła, że „soft inheritance”
istnieje i jest związany z Lamarckiem (ale nie koniecznie z lamarkizmem
w węższym sensie), a z tego wynikł wniosek, że MS wymaga korekty — rozszerzenia zwanego „Extended Evolutionary Synthesis” (EES). Wniosek ten
dojrzewał w jej publikacjach, co widać nawet w tytułach (Jablonka, Lamb
2007; 2008) aż został jakby oficjalnie, zespołowo przedstawiony w (Laland
et al. 2014). To rozszerzenie dotyczy głównie znaczenia mechanizmów
—————————
26 “The definition that we use, which is a slight modification of Mayr’s (1982) definition, is: “Inheritance during which the hereditary material is not constant from generation to generation but
may be modified by the effects of environment, by use or disuse, or other factors” (Jablonka, Lamb
1995, 13—14, 2011). “Hereditary” is substituted for Mayr’s “genetic,” because present usage makes
“genetic” too restrictive (Lamb, rozdz. 11 w: Gissis, Jablonka 2011).
27 “Soft inheritance includes both non-DNA variations and developmentally induced variations in
DNA sequence (the origin of many genetic variations, especially under conditions of stress, is not
random)” (Jablonka, Lamb 2008). Patrz też w (Gecow 2010) opis badań Barbary Wrigh dotyczący
E. coli.
28 “Mayr thus used ‘soft inheritance’ as a general term encompassing not only the inheritance of
acquired characters but also other processes which neo-Lamarckians and orthogeneticists had
suggested could alter heredity in a directional manner. He saw the belief in soft inheritance as an
obstacle to the building up of a population-based, synthetic, neoDarwinian interpretation of evolution, and stated that “It was perhaps the greatest contribution of the young science of genetics, to
show that soft inheritance does not exist” (Mayr and Provine 1980, 17; Gissis, Jablonka, 2011
rozdz.10).
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lamarkowskich w ewolucji, czyli w procesie generowania zmian ewolucyjnych. Przez MS uważane były one za nie istniejące lub z pomijalnie małym
znaczeniem statystycznym, teraz już wiadomo, że istnieją, a walka toczy się
o ich skalę.
Czym są mechanizmy lamarkowskie? Jakie hasła trzeba tu bliżej rozważyć i poukładać w nową spójną wizję? Do takich haseł należy zaliczyć: plastyczność, kanalizację, dziedziczenie cech nabytych – są one dość stare,
a nowym jest ogólne stwierdzenie29 „zmiany często bywają nie losowe”, co
jakby kłóciło się z podstawą darwinizmu.
Plastyczność to reakcja na zmianę środowiska dająca od razu rozwojową
zmianę przystosowawczą, a kanalizacja to inaczej homeostaza rozwoju
osobniczego. Homeostaza taka powoduje, że zaburzające rozwój zmiany, czy
to środowiskowe czy też genetyczne, są kompensowane (oczywiście, nie
wszystkie zmiany i w pewnych granicach) co skutkuje, że fenotyp jednak
nadaje się do życia. Złożoność rozwoju, szczególnie rozwoju typu regulacyjnego jak u kręgowców, gdzie wpływ rodziców nie ogranicza się do gamet,30
powoduje, że dziedziczne zmiany rozwojowe nie wymagają zmian genetycznych. Jest to przykład mechanizmu prowadzącego do obserwowanej zmienności wyjątkowo celnej, co skutkuje wnioskiem, że zmiany nie są losowe, ale
o tym będzie szerzej, bo każde wstępne podsumowanie coś błędnie sugeruje.

DZIEDZICZENIE CECH NABYTYCH,
REHABILITACJA LAMARCKA

Zajmijmy się jednak na początku dziedziczeniem cech nabytych i, jak się
okaże, jednocześnie plastycznością. „Dziedziczenie cech nabytych” nie ma
ogólnie przyjętej i powszechnie znanej definicji. Zamiast definicji stosowane
są intuicyjne, opisowe sformułowania, z których niewiele wynika. Hasło to
ma dwa znaczenia: „werbalne”, zgodnie z jego brzmieniem ogranicza się do
możliwości dziedziczenia cech nabywanych podczas rozwoju w wyniku
wpływu środowiska. To znaczenie jest drugorzędne, jednak rozszerza termin
„lamarkowski wymiar ewolucji”, który ponadto zawiera „mechanizmy lamarkowskie”. W głównym znaczeniu ma ono opisywać mechanizm ewolucji
adaptacyjnej, w którym nowe cechy nabyte w trakcie życia osobnika są od
razu adaptacyjne i wynikają z analogicznych mechanizmów ich tworzenia do
treningu, czyli przede wszystkim używania lub nieużywania narządu z powodu potrzeby. Używanie i nieużywanie ewidentnie nie wyjaśniało wszystkich adaptacyjnych zmian (np. sławnego wydłużania szyi żyrafy) więc
Lamarck uzupełniał ww. mechanizm „uświadomioną potrzebą” lub bezpo—————————
29 “The [...] insights derive from different fields, but fit together with surprising coherence. They
show that variation is not random” (Laland et al. 2014).
30 Zawiera ponadto opiekę przed i po “urodzeniu”, uczenie i budowę niszy.
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średnim działaniem środowiska, ale zawsze miały to być od razu zmiany
adaptacyjne Jeżeli „uświadomioną potrzebę” traktować nie skrajnie dosłownie, a jako informację posiadaną przez dany rozwijający się obiekt (Gecow
2010), to wszystkie trzy wskazane przez Lamarcka możliwości mieszczą się
we współczesnym pojęciu plastyczności.
Lamarkizm kojarzy się zwykle, przede wszystkim, z dziedziczeniem cech
nabytych. Rzeczywiście,31 Lamarck ujął wizję takiego mechanizmu powstawania ewolucyjnych zmian adaptacyjnych w dwa prawa32: pierwsze o nabywaniu nowych cech, inaczej — plastyczności; drugie o konieczności ich dziedziczenia, skoro mają być zmianami ewolucyjnymi. Te dwa prawa Lamarck
uzupełnił wewnętrzną postępową mechaniczną siłą, która zaspokajała widoczne potrzeby. Tak nazwał przyczynę, która zmusza do zmian adaptacyjnych, gdy owe potrzeby się zmieniają. Lamarck rzeczywiście zajmował się
tylko zmianami adaptacyjnymi, gdyż takie tylko dostrzegał w ewolucji, ale
usiłował znaleźć dla tej adaptacyjności jakieś „mechaniczne”, racjonalne
wyjaśnienie. To mu się nie całkiem udało i musiał pozostawić to Darwinowi.
Nie można mu jednak przypisywać wiary, że ta adaptacyjność jest obligatoryjna i bierze się z nikąd, jak to przyjmuje obecny (węższy, zanikający) lamarkizm.
Porównując teorie Lamarcka i Darwina współczesnym aparatem pojęciowym można stwierdzić, że różnią się one w zasadzie jednym założeniem
— źródłem zmienności.33 Już w wizji Lamarcka zmiana adaptacyjna w nowych warunkach traktowana jest jako konieczna, czyli w domyśle jej brak
zagrożony jest eliminacją.34 Pojęć „selekcja” i „eliminacja” jednak nie da się
—————————
31 “The inheritance of acquired characters by use inheritance was perceived by historians as
a common key feature of late nineteenth-century Lamarckisms [...] Indeed, use and disuse formed
an important mechanism in Lamarck’s discussion” (Gissis, rozdz.3 w (Gissis, Jablonka 2011)). Patrz
też cytat z (Corsi 2012) w przypisie 14.
32 „I: U każdego zwierzęcia, które nie przekroczyło granicy swego rozwoju, częste stałe używanie
jakiegoś narządu wzmacnia stopniowo, rozwija, powiększa ten narząd i daje mu siłę proporcjonalną
do długości czasu używania go, podczas gdy stałe nieużywanie takiego narządu nieznacznie go
osłabia, uwstecznia, zmniejsza stopniowo jego zdolności i w końcu powoduje jego zanik.
II: To wszystko, co przyroda kazała osobnikowi nabyć lub utracić pod wpływem okoliczności,
które działają na ich rasę od długiego czasu, a w związku z tym pod wpływem dominującego
używania jakiegoś narządu lub stałego nieużywania jakiejś części ciała, wszystko to przyroda
zachowuje dzięki rozrodowi dla nowych, pochodzących od nich osobników, byleby tylko nabyte
zmiany były wspólne obu płciom, czyli osobnikom, które wydały owe nowe osobniki” (Lamarck
1960, 176).
“The ‘two so-called laws of Lamarck’ were the basis of every Lamarckian theory at the end of the
nineteenth century, both in France and in England. These “laws” were published by Lamarck in
1809 [...] These two laws show the same theoretical structure as the one I discussed for neoLamarckians’ evolutionism: the first law implies plasticity; the second, heredity. But for Lamarck
these processes were of secondary importance, because evolution was mostly driven by a progressive
internal, mechanical force” (Loison, rozdz.7 w (Gissis, Jablonka 2011)).
33 Chodzi o założenie, bo jego konsekwencją są mechanizmy dające adaptację oraz pojmowanie
przedmiotu ewolucji. W teorii Darwina selekcja silnie sugeruje myślenie populacyjne, jednak
dopiero genetyka pozwoliła na wprowadzenie pojęcia alleli i zdefiniowanie gatunku.
34 „…jeżeli w danym pokoleniu wystąpią zmiany warunków życia, organizmy, dzięki wrodzonym
dyspozycjom takim jak: (i) pobudliwość i czucie, (ii) używanie bądź nieużywanie narządów, (iii)
„nabywanie” nowych cech, reagują na nie przynajmniej na dwa możliwe sposoby: (a) ewolucyjnie,
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znaleźć w tekstach Lamarcka, uświadomienie roli tego mechanizmu to
dopiero zasługa Darwina. Zmiany budowy pojawiały się w wyniku kilku rozpoznanych przez Lamarcka etapów: nowe potrzeby, wymuszone nowymi
warunkami zmiany w zachowaniu, dalej — nowe przyzwyczajenia. Polegały
one na zmianach w stopniu używania narządów, a to pociągało za sobą
zmiany w przepływach fluidów, które dziś możemy wskazać jako krew, limfę,
substraty energetyczne, budowlane itp. Te fluidy, wtedy jakieś hipotetyczne
materialne czynniki, torowały sobie nowe drogi lub korygowały stare, co
prowadziło do trwałych zmian i jednocześnie wpływało na kształtowanie
narządów. Była to przede wszystkim pierwsza werbalizacja obserwacji korelacji używania narządów w wyniku potrzeb, i zmian ewolucyjnych, uzupełniona sugestią mechanizmu. W tym łańcuchu przyczynowym pierwotna
(w ramach ewoluującego obiektu) była potrzeba, a skutkiem zmiana ewolucyjna. Zauważał on także znaczący udział rozmnażania bezpłciowego, więc
nie ograniczał się do rozmnażania „pangenetycznego”, praktycznie w ogóle
nie dyskutował wpływu sposobu rozmnażania na ewolucję, przynajmniej
w (Lamarck 1960), gdzie można to znaleźć jedynie w takich zastrzeżeniach
jak w cytowanym „drugim prawie”.
Darwin zauważył, że zmiany mogą być dowolne, czyli losowe, a adaptacyjne zmiany wybierze z nich selekcja, którą Darwin już jawnie dostrzegał.
Początkowo zwalczał on sugerowany przez Lamarcka związek z „uświadomioną potrzebą”, ale później przyznał,35 że nie doceniał wpływu środowiska.
Lamarck poświęcił dużo uwagi „fluidowi nerwowemu”. Z jego pozycji można
było przyjąć, że fluid ten mógł mieć wpływ na pojawianie się zmian adaptacyjnych. W tej sytuacji owo „uświadomienie” ma wyraźnie inny charakter,
od tego, jaki dzisiaj przyjmujemy po przeczytaniu takiego hasła.
Możliwość dziedziczenia cech nabytych, jak to wyżej pisałem, została
„obalona” przez Weismanna. Spowodowało to pustkę po zawaleniu się wielu
podstawowych wyjaśnień, co doprowadziło do powstania całkiem nowej
konstrukcji — MS. Jednym z niekwestionowanych ojców MS jest John B. S.
Haldane, który trzeźwo zauważał, że to obalenie nie dotyczy roślin,36 mało to
jednak pomogło. Ale nie to obalenie jest powodem podstawowej niechęci do
Lamarcka, a brak zupełności proponowanych przez niego mechanizmów.
Należy uznać, że wskazane mechanizmy, a raczej elementy mechanizmów, które dopiero należało uzupełnić i dopracować, były celnymi korelaczyli poprzez swoiste przekształcenia „dostosowują się” do nowych warunków lub (b) nie
dostosowują się do nich. W przypadku (a) powiemy o adaptacji poprzez aktywne dopasowanie się do
zmienionej sytuacji życiowej, w przypadku (b) zaś o selekcji, która prowadzi do śmierci organizmu”
(Łastowski 2009, 262).
35 „...w roku 1876 pisał Darwin do Moritza Wagnera: „Moim największym błędem było, że
niedostatecznie oceniłem bezpośredni wpływ środowiska na ustrój...” Wstęp Jana Dembowskiego
„Lamarck” w (Lamarck 1960 s. 6).
36 (Haldane) “noted that Weismann’s germ line-soma argument against the inheritance of acquired characters did not apply to plants, which had no segregated soma; he discussed nonMendelian, cytoplasmic inheritance in plants;” (Lamb rozdz.11 w (Gissis, Jablonka 2011)).
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cjami. Wyraźnie jednak czegoś brakowało, głównie w aspekcie źródeł celowości, i poszukiwania (innych niż Lamarck badaczy) początkowo poszły
w obecnie mało poważanym kierunku. Ponadto okazało się, co w tamtych
czasach nie było do przewidzenia, że używanie i nieużywanie organów, które
rzeczywiście koreluje ze skutkami rozwojowymi i ewolucyjnymi, wymaga nie
jednego mechanizmu prowadzącego do tych skutków, jak wtedy należało
założyć, a dwóch osobnych — jeden doraźny w ramach rozwoju, drugi docelowy, długoterminowy i przede wszystkim dający trwały efekt dziedziczny.
Moim zdaniem jest nie fair, że brak przewidzenia tego dualizmu jest
głównym elementem „osiągnięć” Lamarcka dziś z nim kojarzonym i podstawą jego „ośmieszania”. W tamtych czasach nie miał on wyboru, musiał
postawić taką hipotezę, jaką postawił, a to, że rzeczywistość okazała się
znacznie bardziej złożona zaskoczyło praktycznie wszystkich (w tym i Darwina). Jednak taka jest droga nauki, a postawienie tej (częściowo błędnej)
hipotezy okazało się cenne i owocne. Dziś wiemy, że dla rozwoju i dla ewolucji są dwa osobne mechanizmy i że ową „śmieszną” wewnętrzną postępową
mechaniczną siłą w przypadku zmian ewolucyjnych jest presja ewolucyjna37
działająca statystycznie poprzez dobór zmian losowych, a nie nieokreślone
siły, często intencjonalne, o charakterze nadprzyrodzonym w nieuzasadniony sposób wiązane z Lamarckiem. Lamarck wyrwał się z obowiązujących
wtedy paradygmatów, wskazał ewolucję i jej adaptacyjny charakter, i to jest
jego wielką i niepodważalną zasługą, a to, że nie przedłożył zupełnej, gotowej
alternatywy do kreacjonizmu i nie zwalczył tych paradygmatów do końca,
nie jest jego porażką ani niechlubnym obciążeniem. Jeszcze i my nie uporaliśmy się z resztkami kreacjonizmu, choć dziś nie ma on już żadnych uczciwych, merytorycznych podstaw.
Jeżeli weźmie się do ręki książkę Lamarcka (1960) i poczyta w poszukiwaniu jasnej odpowiedzi, co on uważa w dzisiejszych kategoriach dyskusji
o „jego mechanizmach”, to znajdzie się tekst na całkiem inne tematy. Argumenty i cele autora dotyczą zagadnień tamtej epoki, dziś dla nas widzianych
klarownie, po nowemu i w wielu aspektach inaczej. Wtedy dopiero zdajemy
sobie sprawę, że nasza dyskusja o mechanizmach lamarkowskich nie dotyczy
Lamarcka,38 a jedynie nawiązuje do pewnych roboczych sugestii z tamtych
czasów. Te sugestie to jedynie ogólny przyczynowy związek ewolucyjnych
skutków z wynikającymi ze zmian środowiska potrzebami, silnie korelującymi z używaniem i nieużywaniem narządów. Ten związek, wtedy łamiący
paradygmaty stałości gatunku i twórczy, zachowany jest do dziś, ale poprzez
mechanizm statystyczny, natomiast oczekiwanie, że od razu wskazane zo—————————
„Jest to oczywiście błędne i jest to kwestia, która wymaga sporo zniuansowanej dyskusji, która
została przeprowadzona przez, takich naukowców jak Corsi” (Corsi 2012). To prywatnie sugerowała
mi Jablonka, ale pozostaję przy swoim zdaniu.
38 Na konferencji w Düsseldorfie 2018 Inigo Ongay de Felipe rozważa dziedziczenie lamarkowskie
i usiłuje rozdzielić narosłe mity, w tym nazbyt uogólniany aspekt teleologiczny (Ongay 2018).
37

110

Andrzej Gecow

staną złożone mechanizmy tej zależności jest bardziej naiwny, niż prowizorycznie naszkicowane przez Lamarcka drogi ich realizacji. Analiza wizji mechanizmu ewolucji, jaki proponuje Lamarck, przedstawiona w (Łastowski
2009) to konstrukcja z dzisiejszych pojęć, wtedy w większości nieuświadomionych. Rola selekcji jest tu poprawnie wyartykułowana, ale wtedy ta rola
i to pojęcie nie były uświadomione, tkwiły głęboko w intuicjach, z których
trzeba było je wydostać. To dopiero udało się Darwinowi, ale bez wskazówek
Lamarcka to wypływanie elementów mechanizmu na wierzch uświadomienia byłoby nierealne. To właśnie są schodki, jakimi kroczy nauka, postulowane przeze mnie w (Gecow 2014).
Na wkład Lamarcka i główne przesłanki jego koncepcji można spojrzeć
w następujący sposób: Rewolucja Lamarcka w rozumieniu świata ożywionego wynika głównie z zastosowanie przez niego brzytwy Ockhama. Postulując
ewolucję zastępował on prostszymi, racjonalnymi wyjaśnieniami dwa zbędne elementy: dodatkowy w stosunku do przyrody intencjonalny byt stwórcy
i niezależne stwarzanie bardzo podobnych gatunków. W zamian proponował
odpowiednio: „mechaniczne” przyczyny zmian i wspólnego przodka. Wychodził z obserwacji narzucającej się wszyskim, która była także podstawą
wcześniejszej koncepcji wyjaśniającej — kreacjonizmu: budowa i działanie
organizmów są wyraźnie celowe, tzn. potrzeby wyznaczone przez środowisko
są zaspokajane odpowiednią (celową) budową i działaniem. Zmiany środowiska są zadane i to one są przyczyną zmiany potrzeb, te zaś powinny jakoś
doprowadzić do podobnego jak zwykle stopnia ich zaspokojenia poprzez
odpowiednie zmiany organizmu. Narzucającą się wskazówką, jak zmiana
potrzeb doprowadza do ich zaspokojenia jest przykład treningu, czyli wynik
używania i nieużywania. Pozostałe koncepcje: „uświadomiona potrzeba”
i „bezpośredni wpływ środowiska” są próbą budowy podobnej konstrukcji
w pozostałych przypadkach. Znowu brzytwa Ockhama sugeruje, że odpowiednie zmiany są tworzone tylko raz i już pozostają, są więc dziedziczone.
Sugestie ponownego ich wytwarzania w obiekcie potomnym (lub nawet
osobnych mechanizmów dla rozwoju i dla ewolucji) wymagają silnych argumentów by brzytwa Ockhama ich nie wycięła. Te argumenty znaleziono
dużo później.
Wracając jednak do podstawowego używania i nieużywania, mechanizm
ten z pozoru wyglądał na prawie kompletny — nie pojawiło się wtedy pytanie, dlaczego używanie ma prowadzić akurat do zwiększenia skuteczności
organu, a nie do jego zużycia, jak to zwykle jest w maszynach. Problem ten
mógł dojrzeć akurat wtedy, gdy waliło się dziedziczenie cech nabytych i wraz
z tym zawaleniem przestał on być aktualny. Ten aspekt jest dziś jasny i znowu reanimacja dziedziczenia epigenetycznego go przyćmiewa,39 choć w pracach np. Jabłonki często spotkać można ogólne deklaracje, że wszystko jest
—————————
39

Dyskutował go dopiero Maynard Smith a następnie Jablonka i Lamb (1995).
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tu w zgodzie z Darwinem. Prześledźmy więc dokładniej ten problem, by nie
pozostawiać tych podstawowych wątpliwości.

ETAPY40 POWSTAWANIA ZMIANY EWOLUCYJNEJ DROGĄ
„DZIEDZICZENIA CECH NABYTYCH”, PLASTYCZNOŚĆ

Mechanizm ewolucji opisany hasłem „dziedziczenie cech nabytych” ma
dwa etapy (nabywanie i dziedziczenie) związane z dwoma „prawami” Lamarcka, a jego skutkiem ma być zmiana ewolucyjna. Nabywanie ma być
celną (celową) reakcją na zmianę środowiska, zwykle także dzieloną na kilka
drobniejszych przyczynowych kroków. U Lamarcka były to: zmiana środowiska, zmiana potrzeb, zmiana używania, modyfikacja dróg przepływów fluidów, zmiany w proporcjach organów. Obecnie: zmiana środowiska, zmiana
reakcji na bodziec środowiskowy podczas rozwoju. Ale nowy wynik tej reakcji ma nie być losowy, tylko celny (celowy, adaptacyjny), wtedy nazywa się
taką reakcję plastycznością. Dziś wiemy, że takie, akurat celowe reakcje są
mechanizmami wybranymi z wielu możliwych, zwykle niepożądanych, przez
dobór naturalny, a powstają do tego wybierania w sposób losowy, tj. bez
związku z potrzebami. Zanim więc, mechanizm reakcji zadziałał celowo i dał
rozważany celowy skutek, musiał on powstać drogą darwinowską. Nikt nie
uważa, że celowy skutek używania zaistniał po raz pierwszy właśnie w danym obserwowanym przypadku, ale że jest to typowa reakcja wielu ewoluujących obiektów.
Co to jest reakcja celowa, jakie reakcje może przepuścić dobór? Dobór
sprawdza, czy po zmianie bodźca i wynikającej z niej zmianie obiektu, obiekt
nadal może istnieć i funkcjonować. Czyli reakcja „celowa” pozwala zachować
obiekt w postaci możliwie zbliżonej, w tym także mechanizm rozważanej
reakcji. Należy zauważyć, że mechanizm ten został przetestowany w określonych warunkach — dokonał zmiany ze stanu sprzed zmiany. Zwykle większa lub mniejsza część tych warunków jest istotna dla celowości badanej
reakcji. Jeżeli wycofanie bodźca przywraca wcześniejszy stan, to dobór odpowie pozytywnie (w tym stanie obiekt przecież istniał) i taka najprostsza
sytuacja jest najczęstsza — po prostu w następnym pokoleniu bodźca nie ma
i rozwój biegnie starą drogą. A więc reakcje plastyczne mają być na jakiś
czas, póki istnieje potrzeba, ale zmiana taka zazwyczaj powinna być odwracalna, by mechanizm działał w takich warunkach, w jakich został przetestowany. W przypadku używania powrót do normy daje nieużywanie i na
odwrót. Soft inheritance zwykle powraca do normy w wyniku swojej nie—————————
Rozdział ten, jak i następny „mają bardzo spekulatywny charakter, brak w nich jakichkolwiek
konkretnych przykładów. Rozdziały te powinny zostać skrócone, a ich spekulatywny charakter
wyraźnie podkreślony” (rec. 4 w (Gecow 2017a)). Podkreślam więc, ale tych rozdziałów nie skracam,
gdyż wtedy nie spełniłyby swojej roli, a nawet w obecnym rozmiarze są dla biologów dość trudne. Do
przykładów odsyłam do (Gecow 2010).
40
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trwałości. Czy więc normalnym efektem mechanizmu celowej reakcji plastycznej jest zmiana ewolucyjna, która raczej powinna być trwała? Dafnie
zmieniają w cyklu rocznym swoją postać, reagują także na inne parametry
środowiska odpowiednią postacią, ale nikt nie uważa tych zmian za ewolucyjne. Nawet, jeżeli reakcja wywołana krótkim bodźcem trwałaby przez pokolenia41 i miała parametr swojej fazy przekazywany dziedzicznie, to kiedyś
powinna się skończyć i przywrócić normę, w której pierwotnie powstała
i została przetestowana.
Tak więc samo dziedziczenie (poprzez obecność bodźca lub np. pamięć
aktywności genów czy pamięć RNA) adaptacyjnych cech nabytych (w wyniku
celowej reakcji plastycznej) jeszcze nie powoduje, że zmiana jest zmianą
ewolucyjną. Jeżeli bodziec środowiskowy trwa przez pokolenia i nie powróci
już do postaci sprzed zmiany środowiska,42 to zmiana plastyczna pozostaje
dostatecznie trwała i wtedy gotowi jesteśmy nazwać ją ewolucyjną. Także
nieużywany mechanizm powrotu może się popsuć.
Chwila powstania mechanizmu reakcji plastycznej i chwila któregoś kolejnego zadziałania tego mechanizmu, które w efekcie doprowadziło do takiej zmiany ewolucyjnej, to dwie, zwykle bardzo odległe chwile. Zmiana środowiskowa, która doprowadziła do zmiany ewolucyjnej zachodzi w określonych okolicznościach, w których ewoluujący obiekt posiada już mechanizm
plastyczności i jego reakcja na zmianę środowiska jest ewidentnie nielosowa
(celowa).
Zgodziliśmy się, że brak wycofania permanentnego bodźca środowiskowego albo utrata mechanizmu powrotu prowadzi bezpośrednio do zmiany
ewolucyjnej. Czy to wszystkie możliwości przekształcenia efektów plastycznej reakcji adaptacyjnej w zmianę ewolucyjną w ramach dziedziczenia cech
nabytych? Ponieważ to reakcja, to nawet jeżeli trwała ona przez pokolenia po
jednokrotnym bodźcu środowiskowym podtrzymywana drogą dziedziczenia
epigenetycznego, powinna jednak ustać, co może być skutkiem typowej delikatności (soft inheritance) takiego dziedziczenia. Zmiany plastyczne to zwykle zmiany rozwojowe ograniczone do danego fenotypu jednego pokolenia.
Jeżeli bodźce trwają przez jakiś dłuższy czas i zanikają, to czy typowa, genetyczna zmiana ewolucyjna nie ma już jak być wynikiem takiej plastyczności?
Otóż jednak jest taki mechanizm przyczynowy, ale statystyczny, to dobór
stabilizujący43 Szmalhauzena, nazwany na Zachodzie przez Waddingtona
—————————
41 Self-sustaining loop opisane jest w (Gecow 2010) jako pamięć aktywności genów, występuje
w dziedziczeniu komórkowym. W przypadku komórek wewnątrz wielokomórkowca nie ma jednak
potrzeby powrotu.
42 Tu należy przypomnieć, że w definicji dziedziczenia epigenetycznego podanej przez Jabłonkę
stały wpływ środowiska jest wykluczony.
43 “Baldwin effect. They suggested that when animals are faced with a new challenge, they first
adapt by learning; this allows the population to survive until a congruent hereditary change, which
simulates the learning-based adaptation, occurs. In the mid-twentieth century, a DarwinianMendelian explanation for the inheritance of induced or learned responses was put forward by
Conrad Waddington in Great Britain, and independently by Ivan Schmalhausen in the Soviet Union.
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asymilacją genetyczną. (Uwaga, w Polsce „dobór stabilizujący” ma obecnie
inne znaczenie.) Dyskutanci na warsztatach w 2009 r. (Gissis, Jablonka
2011) zgodzili się, że jest to podstawowy mechanizm podążający za doraźnym mechanizmem ratunkowym plastyczności. Jest to tzw. efekt Baldwina.
Baldwin wskazał go na przykładzie zmian kulturowych, które zdolne są do
niemal natychmiastowej reakcji ratunkowej na szybkie zmiany środowiska.
Zanik bodźca to zwykle zanik potrzeb. Gdy trwał on długo, wtedy (zbyt
pochopne) przesuniecie normy (wyznaczonej genetycznie) stwarza problem
powrotu (psuje mechanizm powrotu). „Niby” powrót także może odbyć
się podobnie, ale następne przesunięcie normy (teraz wstecz) odbywa się
zwykle na drodze innych zmian genetycznych, co tworzy nieodwracalność
ewolucji44.
Plastyczne zmiany rozwojowe mają swoją skalę, także wyznaczoną genetycznie i względem genetycznej normy. Mechanizm wzmacniania np. nóg
poprzez używanie, nie musi być zależny od już osiągniętej genetycznie normy wielkości nóg i może po zmianie normy popychać proces dalej w tym
samym kierunku. Warunek powrotu do parametrów z czasu testowania mechanizmu reakcji nie dotyczy więc wszystkich parametrów obiektu, co dalej
komplikuje obraz.
Nie każda nowa cecha adaptacyjna musi być efektem w pełni przygotowanego mechanizmu reakcji celowej. Rozważmy otwieranie butelek mleka
przez ptaki w Anglii. Nie wiadomo, jak pierwszy ptak odkrywał taką możliwość. Mógł on wpierw skorzystać z już przypadkowo rozlanego mleka,
a następnie zauważyć, że jest ono w środku przezroczystej butelki – to ptaki
potrafią. Inne ptaki podpatrzyły jak ten pierwszy się pożywia i nowa cecha
stała się dziedziczna drogą behawioralnego naśladownictwa. Ale zarówno
owo skojarzenie, że wcześniej spróbowany, smaczny pokarm znajduje się
wewnątrz butelki, jak i naśladownictwo było wcześniej darwinowsko przygotowanymi mechanizmami przystosowawczymi. Cecha nabyta — otwieranie
butelek z mlekiem — powstała więc bardzo nieprzypadkowo, „według
instrukcji”, ale pierwszy przypadek ma uzupełniające elementy losowe
o charakterze darwinowskim, choć nie są to mutacje genów. W następnym
rozdziale spojrzymy na to z innej strony.

Both proposed that selection for the genetic basis of the developmental capacity to respond adaptively to a new environmental stimulus leads to the construction of a genetic constitution that facilitates such an adaptation. Waddington termed the process genetic assimilation; Schmalhausen
called it stabilizing selection. Waddington (1942) first described this idea in a short paper provocatively titled “Canalization of Development and the Inheritance of Acquired Characters”. He later
conducted a series of experiments that gave substance to the idea” (Jablonka, rozdz.15 w (Gissis,
Jablonka 2011)).
44 Prawo nieodwracalności ewolucji Ludwika Dollo z 1893 r. dotyczyło głównie powrotu znacznie
wcześniejszych warunków środowiskowych, co wymagałoby odwrócenia wielu zmian zaistniałych w
międzyczasie (Kuźnicki, Urbanek 1970, 546). Względnie szybki powrót starych okoliczności może
jeszcze zastać w populacji wypierane przez pewien czas allele.
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Dziedziczenie cech nabytych rozumiane bywało szerzej; cechy nabyte
niekoniecznie były wiązane z adaptacyjnym mechanizmem ich wytworzenia.
Badano np. czy ucinanie ogona szczurom spowoduje wyrastanie krótszego
ogona. Dziś nas to śmieszy, ponieważ wiemy i rozumiemy więcej. Jednak
w pewnych okolicznościach nawet chirurgiczne zmiany okazały się dziedziczne i to epigenetycznie,45 tą bogatą, mało dotąd znaną i niepoważaną
drogą. Podobne zdarzenia nie muszą być dziełem chirurga.
Jak widać, wydawałoby się, że proste dziedziczenie cech nabytych okazuje
się złożonym, wielowariantowym i wieloetapowym zjawiskiem prowadzącym
do zmian ewolucyjnych „powstających nie całkiem losowo” a nawet „w wyniku instrukcji” (Jablonka, Lamb 2005; Laland et al. 2014). Czas już na to,
by mętne, intuicyjne opisy hasła „dziedziczenie cech nabytych” zastąpić
głębszymi, bardziej ścisłymi analizami teoretycznymi.

MECHANIZMY LAMARKOWSKIE ZWIĘKSZAJĄ SZANSE,
ŻE ZMIANA JEST ADAPTACYJNA,
ICH BRAK W MS WYMAGA POWSTANIA EES

Opisany mechanizm powstawania zmian ewolucyjnych na bazie plastyczności jest jedynie jednym z wielu mechanizmów prowadzących do oceny, że
zmiany ewolucyjne powstają także nie całkiem losowo w aspekcie adaptacyjności, co tworzy lamarkowskie mechanizmy ewolucji. Drugim z tych mechanizmów jest kanalizacja, czyli homeostaza rozwoju. Mechanizmy regulacyjne tworzące homeostazę i kanalizację są także reakcjami adaptacyjnymi
jak plastyczność, jednak nie na bodźce ze środowiska, do których trzeba dopasować zmianę fenotypu, a na wewnętrzne bodźce rozwojowe, które należy
sprowadzić do normy minimalizując zmianę fenotypu. Powodują one, że
zmiany rozwojowe wynikłe z jakichkolwiek przyczyn częściej pozostawiają
obiekt przy życiu, niż gdyby tych regulacji nie było. Nawet zmiany genetyczne wcześniej (przed przyjęciem takiego mechanizmu regulacyjnego) letalne,
teraz mogą być zaakceptowane. Podobne reakcje, np. w formie opieki, mogą
pochodzić od obiektu macierzystego. Tak jak mechanizmy reakcji plastycznej mechanizmy regulacyjne musiały wcześniej zostać przygotowane przez
dobór darwinowski.
Yoav Soen (2018) na konferencji w Düsseldorfie wskazuje na teorię
„adaptacji poprzez naturalną improwizację” (Schreier et al. 2017) wynikłą
z postawienia rozwijającego się organizmu w całkiem nowych okolicznościach środowiskowych. Niewątpliwie adaptacyjny skutek takiej improwizacji wynika z regulacyjnych mechanizmów rozwoju wbudowanych wcześniej
—————————
Odwrócenie kawałka cytoszkieletu pantofelka dziedziczy się poprzez membranę; patrz (Gecow
2010) za (Jablonką, Lamb 2005, 122).
45
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przez darwinowską ewolucję. Tu przykładem jest wyżej opisane otwieranie
butelek mleka przez ptaki. MS nie obejmuje takich zmian, bo genom nie
uległ zmianie. Nawet jeżeli kultura (tu — poprzez naśladownictwo i pamięć)
nie przeniesie „odkrycia” na inne osobniki i pokolenia, to gdy nowe środowisko będzie powtarzalne, to improwizacja również będzie się powtarzać
i zmianę, tak jak wyżej przy stałości nowego bodźca, można uznać za dziedziczną.
Do tego dochodzi proces kalibracji przez dobór wszelkich parametrów
wyznaczających zmienność losową we wszystkich „czterech wymiarach ewolucji”. Samo powstanie wymiaru behawioralnego i symbolicznego związane
jest bezpośrednio z powstaniem (na drodze darwinowskiej) układu nerwowego, rozmaitych zmysłów, odczuć bólu i strachu oraz pamięci, radykalnie
zmieniających ryzyko zmian losowych i samą losowość testowanych hipotez
(np. przez „naturalną improwizację”). Powstały tak memy i kultura, nie
przez wszystkich zaliczane do biologii. Niewątpliwie mają one wpływ na fitness, a mechanizmy ich rozwoju niewątpliwie mają charakter lamarkowski.46 Omawiane tu mechanizmy polegają na modyfikacji zbioru, z którego
losowana jest zmiana do testowania i rozkładów prawdopodobieństwa na
nim. Określenie tego zbioru także podlegało darwinowskiemu testowi.47
Można na to spojrzeć jako na „niedokończony” mechanizm reakcji celowej
na bodźce wywołujące zmienność.
Darwinowski mechanizm to „gra48 w 20 pytań”, oczywiście pytanie szesnaste nie wybiera już ze zbioru równie wielkiego, jak pierwsze, ale zewnętrzny obserwator, nie znający wcześniejszych pytań i odpowiedzi (czyli zebranej
wiedzy), ma wrażenie, że zbiór ten jest o wiele większy, a obserwując celność
ostatnich pytań musi mieć wrażenie, że nie są one „w pełni losowe”49. Ukierunkowanie zmian określa termin „directed variations”. Zwykle jest on wiązany z Lamarckiem i przedstawiany jako alternatywa dla darwinowskiej
zmienności losowej selekcjonowanej doborem naturalnym (takie ujęcie uzasadnione jest wskazaną wyżej podstawową różnicą obu teorii), stosowany
—————————
46 „Ewolucja kulturowa człowieka ma, w przeciwieństwie do naszych dziejów biologicznych,
charakter lamarkistowski. To, czego uczy się jedno pokolenie, przekazywane jest następnemu
bezpośrednio w procesie uczenia się i w formie pisanej. Cechy nabyte są dziedziczone w technologii
i kulturze. Ewolucja lamarkistowska postępuje błyskawicznie i ma charakter kumulatywny” (Gould
1991, 159) za (Łastowski 2009, 257).
47 “If the genome is an organized system, rather than just a collection of genes, then the processes
that generate genetic variation may be an evolved property of the system, which is controlled and
modulated by the genome and the cell. This would mean that, contrary to long-accepted majority
opinion, not all genetic variation is entirely random or blind; some of it may be regulated and pa rtially directed. In more explicit terms, it may mean that there are Lamarckian mechanisms that
allow ‘soft inheritance’—the inheritance of genomic changes induced by environmental factors. Until
recently, the belief that acquired variations can be inherited was considered to be a grave heresy,
one that should have no place in evolutionary theory” (Jablonka, Lamb 2014, 7).
48 Należy zgadnąć hasło zadając do 20 pytań, na które odpowiedzi mogą być jedynie „tak” lub
„nie”.
49 Zauważają to Jabłonka i Lamb (2005) w rozdziale 9 o wiele mówiącym tytule “Lamarckism
Evolving: The Evolution of the Educated Guess”.
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jest także w technologii DNA (Dewulf 2011). Omawiane tu szersze rozumienie tego terminu jak np. przez Jabłonkę i Lamb 50 dopiero toruje sobie drogę. Istotą tego rozumienia jest wskazanie darwinowskiego źródła mechanizmów ukierunkowujących.
Mechanizmy lamarkowskie to właśnie te mechanizmy, które działają
w aktualnym rozważanym obiekcie, który właśnie ulega zmianie ewolucyjnej, i powodują, że powstająca propozycja zmiany ma o wiele większe prawdopodobieństwo być zmianą pożądaną, niż gdyby zmiany były całkiem losowe, jak to wynika z obliczeń na podstawie zmienności losowej zapisu genetycznego proponowanych jako jedyny mechanizm przez MS. Tak rozumiane
mechanizmy lamarkowskie oczywiście nie mieszczą się w MS i ich rozważanie wymaga szerszej platformy, czyli postulowanego przez Jabłonkę i Lamb
EES. Nie jest to odrzucenie MS (a jedynie dodanie do niego nowych obszarów, które nie są z nim sprzeczne) jak to wielu przyjmuje na podstawie dawnej (z zeszłego tysiąclecia) wiary, że geny wytłumaczą wszystko, więc nic nie
pozostaje do dodania. Jednocześnie dawna wiara w „omylność i nieadekwatną dziś archaiczność” poglądów i dorobku Lamarcka traci i tak wątłe
podstawy. Jego podsumowania przetłumaczone uczciwie na obecne terminy
okazują się celne i owocne. Nie widać obecnie sprzeczności w podejściu
Darwina i Lamarcka, widać natomiast spore niedociągnięcia we wnioskowaniu XX-wiecznych biologów.

A MOŻE MS WYSTARCZY?

Czy przedstawiłem problem bezstronnie i obiektywnie? Na pewno nie.
Nie wyobrażam sobie, aby ktoś mógłby być tu bezstronny, ale takie emocje
nie powinny prowadzić do cenzury w dyskusji naukowej (Gecow 2017a;
2017b; 2017c). Podobnie nie przyjęto mojego zgłoszenia na konferencję
w Düsseldorfie w 2018 r, której tytułem była „Uogólniona teoria ewolucji”,
gdyż moje tezy wydawały się nazbyt radykalne. Temat rozszerzenia MS do
EES jest coraz bardziej popularny. Daleko jednak do jedności poglądów na
istotę tego rozszerzenia. Na tej konferencji praktycznie panowała zgoda co
—————————
“2 Directed variation and the origin of novelty The possibility that novelties can arise through
directed variations seems at first sight to pose a theoretical problem. When Bateson (1979) compared biological and cultural evolution, he talked about their fundamental stochastic nature, and
following Ross Ashby, stressed that no system can produce a novelty if it does not contain some
source of the random. Since the evolutionary process obviously does produce novelties, a view such
as ours, that emphasizes the importance of directed variations, which are seemingly part of a preexisting repertoire of responses, appears to be paradoxical.
In order to see why there is no paradox, it is essential to realize that ‘directed’ does not mean that
induced variations are ‘uniform’, and it also does not mean that they are ‘predictable’ or ‘adaptive’. If
heritable variations are influenced and even controlled by environmental cues, it does not mean that
all individuals in the population have identical epialleles. ...” (Jablonka, Lamb 1995, 281) (epialleles
— struktura metylacji).
50
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do rozszerzenia dziedziny stosowalności teorii ewolucji na ogólnie pojętą
kulturę, ale w jej założeniach był to główny akcent. Dyskusja miała dotyczyć
adekwatności takiego opisu. Idea ta łączona jest głównie z memem Dawkinsa oraz z uznaniem dziedziczenia epigenetycznego i kojarzonego z nim „wymiaru lamarkowskiego”.
Można postulować utrzymanie nazwy MS, ale trudno twierdzić, że mechanizmy lamarkowskie w opisanym znaczeniu zawarte są w dotychczas
przyjmowanych założeniach tej „teorii”. Zależy też, co przyjmujemy jako te
założenia. Opozycję przed zmianą nazwy podsumowują (Wray et al. 2014).
Przedstawię teraz ten problem w moim ujęciu, uprzedzając jednak, że jest
ono skrajne. Moją główną tezą miało być wskazanie, że istotą owego rozszerzenia jest rozszerzenie założeń stosowanych w teorii. MS, a także EES nie są
jednak teoriami w sensie jaki ma ten termin poza biologią, choć za takie
uznaje się je nawet w tytule konferencji. Szczególnie ważną rolę przy budowie teorii odgrywa taki dobór pojęć podstawowych, w których określona
teoria będzie jak najprostsza i najogólniejsza. Niekoniecznie wybór ten będzie łatwo przekładalny na obecne nasze pojęcia, ale wskazywać będzie wygodniejszy zbiór pojęć. Teoria ma ambicje opisać możliwie skromnymi założeniami możliwie wielki obszar rzeczywistości i jeżeli mała korekta założenia
włącza spory nowy obszar, to jest to ruch pożądany. Teoria to twierdzenia
wynikające ze wskazanych założeń i ich interpretacja wiążąca je z rzeczywistością. MS było na początku teorią (genetyką populacyjną), ale biolodzy nie
znają i nie dążą do upilnowania reguł teorii, przez co z MS zrobił się worek
na wszystko i obecnie to tylko „synteza”, w której założenia są niedoceniane
i nie tworzą granic. Nie dąży się do specyfikacji założeń koniecznych, a abstrakcyjne wywodzenie z nich wniosków, co jest istotą teorii, jest uważane za
spekulację niegodną biologa (Gecow 2017a; 2017b; 2017c). Bez aprobaty dla
takich metod nie będzie prawdziwej teorii ewolucji. Dyskusja, czy owo rozszerzenie wymaga nowej nazwy EES, nie ma więc podstaw, na których można oprzeć rozstrzygnięcie i pozostaje ono arbitralne. Natomiast gdyby to
była teoria, to można by było sprawdzić zakres założeń. Założeniem pierwotnego MS było dziedziczenie genetyczne, teraz dodaje się epigenetyczne, więc
rozszerza się zakres w założeniach, teoria ulega zmianie, a nie rozbudowie
(o nowe wnioski z wcześniej przyjętych założeń). Takich jednak rozważań na
tej konferencji nie było.
Niewątpliwie jednak, następuje wyraźny, potrzebny, spory skok w „dopuszczalnych” interpretacjach, co powinno, moim zdaniem, mieć odzwierciedlenie w nazwie „teorii”. Dyskusja w tej sprawie właśnie się toczy,51 moż—————————
51 Dobrym przykładem wypowiedzi potwierdzającej wiele opisanych przeze mnie tez jest fragment
streszczenia wystąpienia Troy Day (2018) Extended Heredity and the Extended Synthesis: An Attempt to Put Recent Developments of Evolutionary Theory into Perspective na konferencji “Talking
Evolution” 26–28 Sept 2018 Plön: “In recent years it has become increasingly apparent that nongenetic forms of heredity exist in a wide variety of organisms. Furthermore, these “extended” forms
of heredity can have interesting and important effects on how evolution by natural selection pro-
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na poczekać na jej wynik, ale ciekawiej jest uczestniczyć w podejmowaniu
decyzji. Dla mnie jest to krok w kierunku przyszłej prawdziwej teorii opartej
na wyspecyfikowanych założeniach i przestrzegającej reguł tworzenia teorii.
Na obecnym etapie jest to krok uznaniowy, który praktycznie już zaistniał.
Rozszerza on obszar zainteresowania opierając się na jedności mechanizmów. Ta szersza dziedzina nie musi nazywać się biologią, gdyż spora część
biologów sobie tego nie życzy. Wymaga możliwie jasnego wyspecyfikowania
różnic, takich jak np. radykalnego rozszerzenia pojęć „dziedziczenie” i „informacja dziedziczna”, włączenie memetyki. Krok ten ma charakter programu badawczego o już sporym dorobku wymagającym usystematyzowania,
w tym werbalnego uogólnienia mechanizmów ewolucyjnych znanych z dotychczasowej biologii.
Pozbawiając geny wyłączności w przenoszeniu informacji dziedzicznej
Jabłonka zdawała sobie sprawę, że trzeba wskazać ogólniejsze pojęcie.
W naturalny sposób jest to informacja biologiczna. Zaproponowała więc
swoją definicję (Jablonka 2002) informacji biologicznej, którą uważam za
najcelniejszą, jaką znalazłem w literaturze.

„SZKIC DEDUKCYJNEJ TEORII ŻYCIA”
JAKO PODSTAWA NASTĘPNEGO KROKU PO EES

Jak widać, oczekuję powstania „prawdziwej” teorii ewolucji osadzonej na
solidnych podstawach metodologicznych. Dopiero taka struktura wskaże, co
już wyjaśniliśmy, a co jedynie poznaliśmy. Zgadzam się, że do takiej teorii
jeszcze daleko, ale jej „szkic” powinien być już następnym krokiem, którego
odkładać nie należy.
Proponuję w tej roli52 mój Szkic dedukcyjnej teorii życia53 (Gecow 2008,
2013, 4, 5, 6...). Może to być oczywiście inny projekt teorii dedukcyjnej. Byłoby dobrze, gdyby można było wybierać z różnych projektów. EES ma mieć
strukturę założeń metodologicznych zbliżoną do MS, natomiast podejście
dedukcyjne dba o wyżej sugerowaną minimalizację założeń i ma charakter
bardziej teoretyczny i wyjaśniający, czyli „spekulacyjny” (Gecow 2017a).
Zadaniem Szkicu… nie jest wskazanie nowych zjawisk, ale spojrzenie na już
ceeds. Parallel to these findings has been the development of ideas from evo-devo, niche construction theory, and theory related to other “constructive” processes in evolution, with many of the
researchers involved now calling for a revision or extension of the Modern Synthesis of Evolutionary
Biology. In this talk I will give my own view of these issues by attempting to put all of the recent
arguments within a common theoretical perspective.”
52 Jako alternatywę do EES proponowałem w artykule (Gecow 2015a), który jest zbliżony do
niniejszego z pominięciem nowszych elementów i dyskusji znaczenia terminów takich jak
lamarkizm, epigenetyka, soft inheritance.
53 Jest oczywiste, ale nie dla wszystkich (Gecow 2017a), że tu jedynie sygnalizuję mój Szkic…, a do
sprawdzenia zgodności tego oświadczenia z rzeczywistością trzeba zapoznać się ze wskazanymi
pozycjami.
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znane z nowej perspektywy wynikającej ze spójnej konstrukcji założeń
i wniosków. Ta nowa perspektywa pozwala jednak odpowiedzieć na wiele
czekających na wyjaśnienie pytań. Tak więc moja propozycja wychodzi
z pojęć „informacja” i „kodowanie” lekko zmodyfikowanych względem wyjściowych pojęć shannonowskich w celu zastosowania ich do opisu przyrody.
Dalej definiowana jest informacja celowa (ale nie związana z intencją, odpowiadająca informacji biologicznej) w istotnie inny sposób niż obecnie stosowane podejścia. Pytanie o możliwość spotkania takiej informacji celowej
w przyrodzie (bez udziału istot intencjonalnych, zanim pojawili się ludzie)
wskazuje na proces jej gromadzenia się tak podobny do procesu życia, że
można uznać to za definicję życia. Mechanizmem tego procesu okazuje się
mechanizm darwinowski. Zmiana ewolucyjna to zmiana zgromadzonej
informacji celowej, a reakcja adaptacyjna, w tym plastyczna, to użycie zgromadzonej informacji celowej bez jej zmiany. Pewne rozmycie definicji zmiany ewolucyjnej wynika tu z małych zmian środowiska, które dla stałości informacji celowej powinno być stałe. Wiadomo, że stałe nie jest, ale jest to
dobre pierwsze przybliżenie. Nowa perspektywa daje ciekawy nowy obraz,
w którym widać większość zjawisk postulowanych jako podstawa rozszerzenia MS do EES, a także wiele innych podobnie wymagających nowego, szerszego ujęcia. Proponowana teoria jest ogólna, w naturalny sposób dotyczy
wszystkiego tego, co jest efektem procesu życia, co bez niego by nie zaistniało, a więc także kultury, memów, artefaktów, życia sztucznego itp.
Niniejszy artykuł ukazuje się w piśmie filozoficznym, w zakresie tematyki
filozoficznej, postulowany Szkic …nie tylko definiuje pojęcie „informacji
celowej” nie opartej o intencję (tj. introspektywnie postrzegany cel wbudowany nam przez ewolucję), ale także wskazuje „naturalne kryterium tożsamości”, a więc i eliminacji, na podstawie badań symulacyjnych w zakresie
sieci złożonych. Pozwala ono domknąć darwinowską definicję życia, która
dotąd zawierała tautologię, ponieważ eliminacja mogła być zdefiniowania
i utożsamiana jako coś, co nie ma nic wspólnego z życiem. Rozwinięcia tych
bardzo szerokich i głębokich tematów należy szukać w powyżej wymienionych pozycjach.

PODSUMOWANIE

Terminy „darwinizm” i „lamarkizm” mają różne znaczenia dla różnych
ludzi. Obecnie są rzadko używane poprawnie w znaczeniu historycznym jak
twierdzą Ewa Jabłonka i Marion Lamb, którzy przyczynili się głównie do
wykazania, że nie tylko geny mogą przenosić informację dziedziczną, a nowe
kanały dziedziczenia wykazują cechy mechanizmów lamarkowskich. Lamarkizm był postrzegany płytko i błędnie w wielu aspektach. Dziedziczenie cech
nabytych głównie kojarzone z Lamarckiem, kiedyś odrzucone zbyt radykal-
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nie, dziś odżywa w nowym, głębszym rozumieniu. Ogólnie mechanizmy lamarkowskie zwiększają szanse, w złożony i różnorodny sposób, na zmiany
celne adaptacyjnie, przez co przestają one wyglądać na losowe, jawią się jako
„wynikłe z instrukcji”, czyli „directed variations”, ale te „instrukcje” zostały
wcześniej zdobyte drogą darwinowską. Bogactwo takich zjawisk powoduje
duże trudności w skrótowym ich ujęciu. Coraz lepiej poznawany lamarkowski wymiar ewolucji wprowadza mechanizmy nieobecne w „Modern Synthesis” (MS) i jakby z nim sprzeczne. Nie znaczy to, że MS jest błędne i należy je
odrzucić. Mechanizmy lamarkowskie powstały drogą darwinowskiego doboru naturalnego, ale nowy obraz jest wyraźnie jakościowo inny, istotnie bogatszy i tworzy silną presję na rozszerzenie zakresu stosowalności i reorganizację pojęć podstawowych. To obecnie stało się jednym z głównych tematów
dyskusji. Konieczność przyjęcia nowej nazwy EES (Extended Ewolutionary
Synthesis) dla tego szerszego spojrzenia jest uznaniowa, ale to krok spory,
godny nowej nazwy. Ani MS, ani EES nie są „porządnymi” teoriami o wyspecyfikowanych założeniach. Gdyby nimi były, to ewidentnie u podstaw MS
leżałoby nadal założenie dziedziczenia genetycznego i losowych mutacji
w genach, a dla EES dodane byłoby dziedziczenie epigenetyczne i wyselekcjonowane mechanizmy zmienności.

A CURRENT RETURN TO LAMARCK IN AGREEMENT WITH DARWIN
ABSTRACT

Currently, the “Lamarckian dimension” and “Lamarckian mechanisms” are
vividly discussed, indicating that they are compatible with Darwinism. However,
they require an extension of Modern Synthesis to Extended Evolutionary Synthesis.
Both the terms, unfortunately connected to Lamarck, really indicate a group of phenomena which can be symbolized by Jablonka’s wording: “some evolutionary
changes are non-random in origin, or even result from instruction.” The Lamarckian
mechanisms leading to these evolutionary changes arose, however, in the Darwinian
way much earlier. This earlier stage is said too rarely, and the typical understanding
of Lamarckism strongly suggests its lack. The term “Lamarckism” was and is understood very differently both at different times and in different national and ideological traditions but usually fraught with a simplified understanding of Lamarck. Most
of the controversies in these issues arise from the insufficient precision of the utterance, and this from undervaluation of definition, specification of assumptions and
abstract reasoning.
Keywords: Lamarckism, Lamarckian mechanisms, heredity, Extended
Evolutionary Synthesis.
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ŻYCIE I UMYSŁ.
DWIE STRONY TEGO SAMEGO ZJAWISKA?1
STRESZCZENIE

Celem artykułu jest rozważenie możliwych relacji między kategoriami „umysł”
i „życie”.
Zdaniem niektórych autorów, kategorie te są ściśle ze sobą powiązane lub nawet
stanowią dwie strony tego samego zjawiska. Tezę tę poddaję analizie i ocenie w świetle różnorodnych podejść do zagadnienia definiowania życia, w szczególności nurtu
metabolicznego (kładącego nacisk na samotworzenie i samopodtrzymywanie się)
oraz nurtu ewolucyjnego (który koncentruje uwagę na ewolucji drogą doboru naturalnego). Pierwszy z tych nurtów reprezentuje koncepcja autopoiesis Humberto
Maturany i Francisco Vareli, drugi zaś cybernetyczna definicja życia autorstwa
B. Korzeniewskiego oraz zaproponowana przez J. H van Haterena modyfikacja darwinowskiej definicji życia. Szczególnie interesująca wydaje się możliwość nawiązania
relacji miedzy kategoriami umysłu i życia na gruncie podejścia ewolucyjnego.
Słowa kluczowe: definicje życia, relacja między życiem a umysłem, życie a poznanie, autopoiesis, cybernetyczna definicja życia, darwinowska definicja życia.

1. WPROWADZENIE

Życie i umysł należą do podstawowych kategorii ontycznych, za pomocą
których dokonujemy opisu otaczającej nas rzeczywistości (Bedau, 1992,
496). Nie da się ukryć, że kategorie te przypisujemy niekiedy tym samy
obiektom — istotami, które z pewnością posiadają umysłowość są ludzie2
będący wszak bez wątpienia istotami żywymi. Co więcej w życiu codziennym
mamy tendencję do przypisywanie określeń mentalistycznych większości
—————————
1 Artykuł powstał w ramach projektu „Implikacje wybranych aspektów teorii ewolucji dla problemu definiowania życia”. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/HS1/04392.
2 Mam tu na myśli świadomy umysł. Jest wysoce prawdopodobne, że mamy z nim do czynienia
także u innych gatunków zwierząt, szczególnie tych, należących do taksonów waleni i naczelnych.
Nie jest to jednak kwestia zupełnie bezdyskusyjna (zob. Griffin 2004, Marino 2006, Chodasewicz
2009).
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zwierząt, a niekiedy również roślinom. Być może właśnie wspomniana
skłonność doprowadziła niektórych badaczy do sugestii, że życie i umysł to
dwie strony tego samego fenomenu, niejako „wierzchołki tej samej góry lodowej”. Możliwość istnienia związku tego typu sugeruje np. Mark A. Bedau,
gdy pyta:
„Czy życie i umysł są krańcami (endpoints) tego samego kontinuum? Różnymi poziomami w pewnej hierarchii? Jakie fundamentalne zasady stosują się
do ich obu i dlaczego? Jedną z najbardziej ekscytujących prognoz dla badań
w ramach sztucznego życia jest to, że badania eksperymentalne mogą wykazać powiązania między tymi dwoma najbardziej podstawowymi aspektami
rzeczywistości”3 (Bedau 1992, 498).

W innym artykule ten sam autor proponuje, aby uznać, że „życie i umysł
w istocie są wyrazem procesu tego samego rodzaju”4 (Bedau 1998, 130).
Przekonania na temat istotnego związku między umysłem a życiem bronią
także zwolennicy stworzonej przez Humberto Maturanę i Francisco Varelę
koncepcji autopoiesis (zob. np. Boden 2000; Luisi 2003). Zgodnie z ich poglądami organizm pozostaje w szczególnego rodzaju sprzężeniu zwrotnym ze
środowiskiem. Środowisko jest niezbędne, aby mógł on powstać i funkcjonować, zarazem jednak organizm kreuje je za pomocą posiadanego przez
siebie repertuaru organów zmysłowych (Luisi 2003, 54–55). Prowadzi to do
zaskakującego wniosku, że „symultaniczna realizacja żywej organicznej
struktury i poznania stanowi dwie twarze tego samego zjawiska – »fenomenu życia«”5 (Luisi 2003, 55). Problem związku między życiem a umysłem
podejmowany był także przez filozofów rosyjskich (radzieckich). Na przykład w książce Filozofia nauk przyrodniczych Bażenow, Morozow i Słucki
rozważali argument przeciwko myśleniu maszyn opierający się na założeniu,
że myślenie jest własnością wyłącznie istot żywych. Autorzy usiłowali zbić
ten argument poprzez wskazanie, że Engelsowska definicja życia jako formy
istnienia ciał białkowych ma jedynie charakter historyczny, a obecnie należałoby zastąpić ją jakąś formą definicji funkcjonalnej. Pozwala to na posiadanie umysłowości przez niebiałkowe twory (Bażenow et al. 1968, 517–522).
Co prawda ścisły związek między funkcjonalnie definiowanym życiem a posiadaniem umysłu nie był przez wspomnianych badaczy zakładany,6 jednak
może on zostać postulowany tylko przy nieznacznej modyfikacji ich poglądów. Przekonanie na temat silnego związku między życiem a umysłem wyrażali także niektórzy autorzy polscy, np. Andrzej Misiołek sugerował, że po—————————
Tłumaczenie moje — KCh.
moje — KCh.
5 Tłumaczenie moje — KCh. Więcej na temat umysłowości i poznania w koncepcji autopoiesis
w punkcie 4.
6 Relacja zachodzi tylko w jedną stronę. Posiadanie umysłu pociąga za sobą bycie żywym, ale nie
odwrotnie.
3
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zbawianie definicji życia odniesień do świadomości i umysłu nie powinno
mieć miejsca (Misiołek 2005, 9, 127–129).
Z wielu względów głoszenie przekonań na temat silnego związku między
życiem a umysłem może być współcześnie uznane za zaskakujące. Jest tak
głównie dlatego, że witalizm — kierunek filozofii biologii, który najsilniej
akcentował tego typu koneksje — jest współcześnie poglądem uważanym za
praktycznie niemożliwy do pogodzenia z nowoczesną biologią (Mayr 2002,
28; zob. też Chodasewicz 2014b, 381–383). Współczesne próby łączenia tych
zjawisk w istocie nie mają „fundamentu witalistycznego”. 7 W jaki więc sposób starają się łączyć ze sobą życie i umysł? I co równie interesujące: czy
istnienie takiego związku można postulować przy wszystkich sposobach
ujmowania życia?

2. NURTY DEFINIOWANIA ŻYCIA I UMYSŁOWOŚĆ

Pytanie powyższe jest o tyle istotne, że brak jest jednej powszechnie akceptowanej definicji życia (zob. np. Luisi 1998; Popa 2004; Ruiz-Mirazo et
al. 2004; Machery 2012; Cleland 2012). Istnieją jednak dwa główne nurty
definiowania życia: metaboliczny i ewolucyjny. Przykładową metaboliczną
definicję życia podał Carl Sagan: „żywy system jest obiektem o określonej
granicy, stale wymieniającym część swojego tworzywa z otoczeniem, ale bez
utraty swoich głównych własności, przynajmniej w pewnym okresie czasu”
(Sagan 1984, 893). Oczywiście poszczególne propozycje mogą znacznie się
od siebie różnić. Definicje metaboliczne kładą jednak zazwyczaj nacisk na
zdolność systemu do autoregeneracji, samotworzenie się, autonomię, zachowywanie własnej struktury, mimo pozostawania w rozmaitych relacjach
ze środowiskiem. Własności te będę ogólnie określał mianem zdolności do
samopodtrzymywania się. Choć może wydawać się to zaskakujące, nie ma
powszechnie przyjętej ogólnej definicji metabolizmu. Najczęściej używa się
dość lapidarnych określeń w świetle, których metabolizm to „przemianie
materii” (Kunicki-Goldfinger 1980, 33) lub „wiązanie i uwalnianie energii”
(Mayr 2002, 33). Są to oczywiście określenia zbyt szerokie, które nie wskazują na funkcję tych procesów w organizmach żywych. (Gdyby każda „prze—————————
7 Przynajmniej w znanych mi przypadkach. E. Mayr jest zdania, że witalizm „skończył” się po roku
1965 (Mayr 2002, 28). Byłbym jednak ostrożniejszy w ocenie. Np. praca Piotra Lenartowicza Elementy filozofii zjawiska biologicznego posiada, moim zdaniem, silne znamiona poglądów witalistycznych (choć oczywiście nie w kontekście związku życia i umysłu) (zob. Lenartowicz 1984, 21,
387–388, 412–421). Z oczywistych względów Mayr nie mógł jej znać. Nie da się jednak wykluczyć, że
podobne poglądy mogli (choć oczywiście sporadycznie) głosić także filozofowie w innych regionach
świata. Kazimierz Szewczyk, głosi z kolei kontrowersyjną tezę, że nurt organicystyczny w biologii, to
złagodzona, wysubtelniona postać witalizmu (Szewczyk 1993, 1–6). Trudno nie zgodzić się z autorem, że niektóre formy witalizmu mogły stworzyć pewien fundament pod myślenie organicystyczne,
jednak fakt, że witalizm mógł (częściowo) inspirować organicyzm, nie oznacza, że jest z nim tożsamy!
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miana materii” była metabolizmem, to w świecie mielibyśmy do czynienia
z totalnym „panmetabolizmem”.) Po ogólnych określeniach poszczególni
autorzy przechodzą na ogół do omówienia różnych aspektów metabolizmu
u znanych nam ziemskich organizmów. Mamy więc wśród nich oddychanie,
odżywianie się, wydalanie itd. Dopiero analiza poszczególnych procesów
pokazuje czemu mają one służyć — wspomnianemu już samopodtrzymywaniu się. Z drugiej strony jednak wchodzenie w detale tego, „co i jak znane
organizmy robią” powoduje, że zaczynamy myśleć np. o określonych procesach biochemicznych jako o jedynych możliwych realizatorach wspomnianych funkcji. To może czynić metaboliczną definicję życia zbyt „ziemiocentryczną” (i potencjalnie bezużyteczną w astrobiologii) (zob. np. Popa 2004,
7–8) i z analogicznych względów zbyt „współczesno-centryczną” (i potencjalnie bezużyteczną dla badań nad powstaniem życia). Warto podkreślić, że
czołowa reprezentantka tego nurtu – definicja autopoietyczna — jest wolna
od tego zagrożenia.
Ścisłą i ogólną definicję metabolizmu usiłował podać Erwin Schrödinger.
Według niego metabolizm to zdolność organizmów do obniżania swej własnej entropii (Schrödinger 1998, 87; zob. też Küppers 1991, 138). W niej
z całą wyrazistość przejawia się fakt, że metabolizm to zdolność do „ucieczki
przed nieistnieniem”. Definicja Schrödingera rzadko jest jednak używana
przez standardowych biologów, być może dlatego, że nie jest im potrzebna
w codziennej praktyce badawczej.
Współcześnie problem zdefiniowania metabolizmu starała się rozwiązać
Margaret A. Boden. Jej podejście wydaje się być koherentne ze schrödingerowskim, choć posiada inny punkt wyjścia.8 Boden wyróżniła trzy sposoby
mówienia o metabolizmie. Metabolizm w pierwszym sensie to pewna energetyczna zależność z otoczeniem pozwalająca na istnienie jednostki (domyślnie: żywego organizmu). Metabolizm w drugim sensie to zdolność
jednostki do pozyskiwania i dystrybuowania energii niezbędnej dla wykonywania określonych zachowań. W obu tych przypadkach jednostka nie ma
jednak żadnego wpływu na podtrzymanie swego istnienia — jest ono uważane za „dane” (taken for granted). Dopiero metabolizm w sensie trzecim sensie obejmuje (także) zdolność do zarządzania energią i jej przekształcania na
poczet podtrzymania własnego istnienia jednostki. Zdaniem autorki, takie
właśnie rozumienie metabolizmu jest typowe dla biologii. To de facto mają
na myśli biolodzy, gdy mówią „metabolizm”. Pozostałe sensy stanowią nieuprawnione (zdaniem Boden) rozszerzenia znaczenia tego słowa stosowane
przez badaczy z zakresu artificial life (Boden 2000, 119–122). Pomijając
więc wspomniane już różnice między ujęciami — nurt metaboliczny zakłada,
że aby być żywym należy posiadać zdolność do samopodtrzymywania, która
—————————
Głównym motorem napędowym rozważań Boden była polemika z teoretykami sztucznego życia.
Kwestia ta nie będzie tutaj rozwijana. Więcej na ten temat (Chodasewicz 2015).
8
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z oczywistych względów łączy się z przekształcaniem materii i energii oraz
obniżaniem własnej entropii.
Zupełnie inaczej na istotę życia zapatruje się nurt ewolucyjny. Tu istoty
życia upatruje się nie w podtrzymywaniu jednostkowego istnienia, ale w
zdolności do podlegania ewolucji drogą doboru naturalnego (określanej, ze
względu na wkład Darwina, po prostu mianem ewolucji darwinowskiej (zob.
Szweykowski 2004, 90)). Oddajmy jeszcze raz głos Carlowi Saganowi: życie
jest „systemem zdolnym do ewolucji przez naturalną selekcję”9 (Sagan 1984,
894). Aby system miał zdolność do takiej ewolucji zasadniczo musi się składać ze zbioru (populacji) jednostek (osobników), takich że 1) jednostki te
różnią się między sobą (warunek zmienności), 2) jednostki mogą generować
jednostki potomne (warunek rozmnażania się), 3) jednostki potomne są
podobne do rodziców (warunek dziedziczności) i, co więcej, przynajmniej
część zmienności musi wpływać na szanse ich przetrwania i reprodukcji (tj.
skutkować zróżnicowanym dostosowaniem (fitness)) (Lewontin 1970, 1;
Endler 1986, 4; Maynard Smith 1992, 19; Ridley 2003, 74). Jeśli powyższe
warunki są spełnione, frekwencja osobników o określonych cechach będzie
zmieniać się w czasie – populacja będzie ewoluować. Do ostatniego zdania
należałoby dodać „drogą doboru”, ponieważ może się zdarzyć, że ewolucja
(zdefiniowana tak jak powyżej, tj. jako zmiana frekwencji cech w zbiorze)
nastąpi z innych przyczyn np. losowych. Innymi słowy: różnice cech organizmów nie będą miały wpływu na ich dostosowanie. Mówi się wówczas o dryfie genetycznym (Łomnicki 2002, 180; Endler 1986, 5). Nie bez powodu
w podanej powyżej definicji Sagana mówi się także o „zdolności do ewolucji
drogą doboru”, a nie o „ewolucji drogą doboru”. Istnieją bowiem sytuacje,
kiedy na skutek przepływu osobników z innych populacji lub działania doboru stabilizującego populacja nie ewoluuje mimo że wszystkie warunki dla
potencjalnej ewolucji są spełnione. Taką populację określa się mianem będącej w równowadze (Łomnicki 2002, 158; Endler 1986, 5–7).
Powyższe ujęcie warunków ewolucji przez naturalną selekcję ma charakter abstrakcyjny (Jabłonaka, Lamb 2005, 11–12, Okasha 2013, 10–18; Godfrey-Smith 2013, 17–20). Oznacza to, że nie angażuje ono aparatu genetyki
populacyjnej, ani molekularnej. Dopuszczalna jest tu możliwość, że darwinowskiej ewolucji będą podlegać inne twory niż populacje standardowych,
znanych nam organizmów, byle by tylko cechowały się zmiennością, dziedzicznością i reprodukcją. Szczegółowe mechanizmy odpowiadające za
wspomniane funkcje również mogą być wielorakorealizowane i potencjalnie
pojawiać się na różnych poziomach organizacji biologicznej (zob. Endler
1986, 23–26; Okasha 2013, 10–11; Chodasewicz 2013, 125–133).
Nurt ewolucyjny definiowania życia także nie stanowi monolitu proponującego jedną jedyną definicję. Do najbardziej znanych i najczęściej anali—————————
9
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zowanych należy definicja Gerarda F. Joyce'a, która uzyskała status roboczej
definicji NASA (zob. Luisi 1998, 617; Ruiz-Mirazo 2004, 327). Zgodnie z nią
„życie jest samopodtrzymującym się systemem chemicznym zdolnym do
podlegania darwinowskiej ewolucji”10 (Joyce 1994, xi). Jak widać definicja ta
zawiera też komponent metaboliczny, choć jest on scharakteryzowany
w sposób niejasny i dołączony stosunkowo arbitralnie, bez wskazania istotnej relacji łączącej te fenomeny (Lusisi 1998, 618; Ruiz-Mirazo 2004, 327–
328; Chodasewicz 2014c, 43). Inne przykłady to definicja Kepy RuizaMirazo i współpracowników (2004), definicja Andrzeja Gecowa (2008;
2013; 2014), definicja Bernarda Korzeniewskiego (2001; 2005) oraz różne
modyfikacje podejścia Joyce’a (van Hateren 2010; Chodasewicz 2014c).
Istotne zmiany dotyczące treści definicji ewolucyjnych mogą się pojawić
także z zupełnie nieoczekiwanej strony. Współcześnie trawa ożywiona debata nad minimalnymi warunkami doboru naturalnego. Część autorów widzi
możliwość uproszczenia wymagań (Bourrat 2014; Bouchard 2014; Gecow
2013; 2014), z kolei tzw. zwolennicy podejścia replikatorowo-interaktorowego wywodzącego się od Dawkina (2003; 2007) i Hulla (1980) postulują
dodanie dodatkowych warunków (np. wyróżnienia dwóch typów jednostek:
interaktorów (wehikułów przetrwania) i replikatorów (genów), nałożenia
wymagań na reprodukcje (replikacja) oraz na dziedziczenie (dyskretny charakter, przekaz materialnych nośników informacji dziedzicznej od rodziców
do potomstwa). Jest jasne, że opowiedzenie się za którąś ze stron w tym sporze spowoduje modyfikacje treści definicji życia, co innego bowiem będzie
rozumiane przez zdolność do darwinowskiej ewolucji. 11
Co bardzo ważne, większość definicji tworzona w obrębie jednego lub
drugie nurtu nie kwestionuje ważności racji strony przeciwnej. Np. „ewolucjoniści” (zazwyczaj) nie twierdzą, że dla życia nie istotny jest metabolizm,
a „metaboliści”, że życie nie podlega darwinowskiej ewolucji. Klucz w przypisaniu do nurtu wynika raczej z tego, co uznaje się za cechę prymarną
(w sensie logicznym i/lub historycznym). Patrząc od strony historycznej, tj.
od strony problematyki powstania życia nurt metaboliczny związany jest
z wywodzącym się od Aleksandra I. Oparina podejściem „kompartmentalistycznym”, zgodnie z którym najpierw powstała otoczona membraną sfera
wykazująca metabolizm, a nurt ewolucyjny z ideą, która upatruje początków
życia w replikacji i ewolucji prostych związków organicznych typu RNA (zob.
Popa 2004, 6, 11).
Zarówno podejście ewolucyjne do definiowania życia, jak i wspomniane
wcześniej metaboliczne były krytykowane12 i żadna definicja życia nie jest
—————————
Tłumaczenie moje — KCh.
Różnice mogą być pozornie bardzo nieznaczne, ale mogą mieć ogromny wpływ przy zastosowaniu definicji w badaniach astrobiologicznych i protobiologicznych lub przy ocenie wyników badań
artificial life.
12 Na temat krytyki definicji metabolicznych (szczególnie autopoietycznej) patrz (Fleischaker
1998, Luisi 2003), na temat krytyki definicji ewolucyjnych patrz (Luisi 1998, Cleland, Chyba 2002,
10
11
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wolna od problemów.13 Nowe próby zdefiniowania życia są zazwyczaj jednak
wariacjami poprzednich, wciąż odwołującymi się do tych samych własności:
ewolucji (względnie tylko niektórych jej prewymagań, jak np. rozmnażania)
i metabolizmu. Gdy chodzi o empiryczną znajomość obu tych fenomenów
jest ona olbrzymia i stale rośnie. Jak podkreśla Bremer, badanie fenomenu
życia jest zasadniczo możliwe całkowicie z perspektywy trzeciej osoby (Bremer 2005, 142). Z tego powodu problem definiowania życia ma inny charakter, niż zagadnienie natury umysłu, gdzie filozofowie i naukowcy częstokroć
ostro spierają się na wszelkich płaszczyznach badań. Z tego względu nie będę
tu prezentował żadnej ogólnej definicji umysłu. Pozwolę sobie uzasadnić ten
stan parafrazując wypowiedź Francisa Cricka na temat świadomości: jeśli
już teraz zdecydujemy czym jest umysłowość, to albo ograniczymy zakres
badań albo wprowadzimy się w błąd albo nastąpi i jedno i drugie14 (zob.
Crick 1997, 39). Musi więc nam wystarczyć intuicyjne rozumienie umysłowości wiążące ją z kategoriami poznania, inteligencji czy uczenia się. Z tego
samego względu nie postuluję z góry, czym miałby być ów silny związek
między życiem a umysłowością. Poniżej, na przykładach wybranych koncepcji, spróbuję pokazać, jak kategoria umysłowości może zostać powiązana
z kategorią życia.

3. ARGUMENTY PRZECIW SILNEMU ZWIĄZKOWI
ŻYCIA I UMYSŁU

Na pierwszy rzut oka, niezależnie od tego, którą tradycję definiowania życia przyjmiemy (ewolucyjną czy metaboliczną), wydaje się, że tezę o silnym
związku umysłowości i życia można łatwo odrzucić. Przeciwko niej można
bowiem wysunąć następujące argumenty:
Argument z nieprzypisywania umysłowości większości istot żywych (bakteriom, archeonom, protistom, grzybom, roślinom i dużej grupie zwierząt
(głównie bezkręgowych). Ten argument może występować w dwóch wersjach: odnoszącej się do psychologii potocznej (zazwyczaj przypisujemy
Ruiz-Mirazo 2004), na temat krytyki definicji życia w ogóle patrz (Oliver, Perry 2006; Cleland,
Chyba 2002; Cleland 2012; Machery 2012, ale zob. też Chodasewicz 2010; 2014d).
13 Co oczywiście nie znaczy, że wszystkie zarzuty są równie zasadne. Np. utrzymuje się rozpowszechniony zarzut, jakoby bezpłodne hybrydy (np. muły) stanowiły kontrprzykład dla definicji
darwinowskich (bo się nie rozmnażają). Jest to nieporozumienie związane z błędnym rozpoznaniem
tego, co ewoluuje – osobniki, czy populacje. Poprawna jest ta druga odpowiedź – ewolucja to zmiana
frekwencji cech w zbiorze. Muł jest — co oczywiste — produktem ewoluujących populacji. Pojawianie
się w zbiorze bezpłodnych hybryd np. na skutek „błędnego” doboru płciowego jest zmianą określonego typu. Utrzymywanie, że muł jest kontrprzykładem dla definicji ewolucyjnych, jest niemal równoważne z poglądem, że teoria ewolucji (która stanowi ramę teoretyczną dla tych definicji) „nie radzi
sobie” sobie z takimi przypadkami — to oczywiście nieprawda (więcej na ten temat: zob. Chodasewicz 2014a; 2014c).
14 Świadomie używam tu liczby mnogiej. Rozważania tego artykułu nie są zamknięte i mam nadzieję, że zainspirują kontynuatorów!
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umysłowość zwierzętom wyższym, rzadziej bezkręgowcom, a już niezwykle
rzadko roślinom, grzybom itp.) oraz do wiedzy biologicznej (sądzimy, że
istnieje związek między psychiką a odpowiednio zbudowanym i złożonym
układem nerwowym).
Argument z hipotetycznej możliwości przypisywania umysłowości artefaktom nie będącym obiektami żywymi. Teoretyczna możliwość stworzenia
urządzeń posiadających umysł zbliżony do ludzkiego jest rozważana co najmniej15 od czasu opublikowania słynnego artykułu Alana Turinga Maszyneria licząca a inteligencja. Współcześnie pojawiło się wiele głosów krytycznych wobec możliwości urzeczywistnienia takiej idei (np. słynny argument
chińskiego pokoju Johna Searle'a (Searle 1995, 302–307)) albo wobec wybranych aspektów badań (np. argument Huberta Dreyfusa przeciw metodologii top-down w sztucznej inteligencji (zob. np. Casti, DePauli 2003, 137–
140). Mimo to koncepcja „myślącej maszyny” nie wydaje się być możliwa do
definitywnego wykluczenia i, co istotne, nie wydaje się wcale konieczne, aby
maszyna taka musiała posiadać wszystkie cechy układów żywych (np. zdolność do rozmnażania, czy zdolność do samopodtrzymywania się);
Argument ze znajomości natury życia. Tak jak zaznaczyłem powyżej, choć
nie dysponujemy jedną uniwersalną definicją życia, to jednak większość
badaczy wskazuje, że do jego istoty powinno zaliczać się przede wszystkim
zdolność do ewoluowania dzięki działaniu doboru naturalnego oraz zdolność
do samopodtrzymywania się (metabolizmu). Natura świadomego umysłu
wciąż pozostaje jednak nieznana. Jak jest więc możliwe, że posiadanie szczegółowej wiedzy na temat fundamentalnych własności życia nie pozwala nam
na zrozumienie natury umysłu, jeśli fenomeny te miałaby być „wierzchołkami tej samej góry lodowej”16?
Czy jednak argumenty te są rozstrzygające? Można zauważyć, iż przyjmują one pewne założenie na temat natury umysłowości. Mianowicie, że ma to
być umysł podobny do świadomego umysłu ludzkiego. Jest to więc sprzeczne z przyjętymi powyżej założeniami dotyczącymi charakteryzowania umysłowości. Prawdopodobnie zwolennikom silnego związku życia i umysłu
chodzi o coś znacznie prostszego. O jakiegoś rodzaju proto-umysłowość. Jak
wygląda taka propozycja, pokażę na przykładzie koncepcji autopoiesis.

—————————
15 W istocie rozważań na ten temat można się doszukiwać znacznie wcześniej np. u Gottfrieda
Wilhelma Leibniza, jednak to Turing stworzył podwaliny pod koncepcji komputera, a tym samym
stworzył ramy dla nowoczesnego ujęcie tej problematyki.
16 Nie mam tu w żadnym wypadku na myśli tego, że wiedza biologiczna np. z zakresu teorii ewolucji jest nieistotna dla zrozumienia natury umysłu, a jedynie to, że mechanizmy, które ukształtowały
umysły w wymiarze filogenetycznym, nie muszą być i prawdopodobnie nie są (choć patrz niżej koncepcja Edelmana) tożsame z mechanizmami, które odpowiadają za funkcjonowanie umysłu w wymiarze osobniczym.
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4. POZNANIE I AUTOPOIETYCZNA KONCEPCJA ŻYCIA

Koncepcja autopoiesis (gr. „samotworzenie”, „samowytwarzanie się”)
chilijskich biologów Humberto Maturany i Francisco Vareli wpisuje się
w metaboliczny nurt definiowania życia, choć wśród jej zwolenników i sympatyków istnieją pewne rozbieżności, czy można postawić znak równości
między terminami „autopoieza” i „metabolizm”.17 Z punktu widzenia przyjętego w tym artykule szerokiego rozumienia metabolizmu, jako zdolności do
samopodtrzymywania się, te drobne różnice zdań nie ma ją jednak znaczenia. „Empiryczną bazą” dla koncepcji Maturany i Vareli jest obserwacja komórkowej natury życia (Luisi 2003, 50). Jednak ze strony logicznej jest nią
wyróżnienie w rzeczywistości różnych klas systemów: systemów autopoietycznych i systemów allopoietycznych (Varela et al. 1974, 188–189).18 Systemy autopoietyczne to takie, które cechuje „sieć produkcji komponentów,
które 1) zwrotnie uczestniczą w tej samej sieci produkcji komponentów, która je wyprodukowała i 2) realizują sieć produkcji jako jednostkę w przestrzeni, w której istnieją” (Varela et al. 1974, 188) . Upraszczając nieco:
systemy autopoietyczne to systemy zdolne do generowania ich samych. Typowym przykładem systemu autopoietycznego jest właśnie komórka, w której nieustannie zachodzą procesy służące regeneracji i podtrzymaniu jej
istnienia jako spójnej calości (Varela et al. 1974, 188; Luisi 2003, 50–51).
Przykładem systemu allopoietycznego jest fabryka lub w obszarze biologii –
rybosom. Systemy allopoietyczne generują bowiem pewne elementy, które
mogą wchodzić w skład ich struktury, ale całkowity efekt tych działań jest
różny od nich samych. Na przykład fabryka samochodów może wykorzystywać część samochodów dla swoich potrzeb, a rybosom budować część białek
wchodzących w skład jego skład.
Ważnymi cechami systemów autopoietycznych jest autonomia i operacyjna zamkniętość. Pierwsza własność oznacza, że funkcjonowanie autopoietycznego systemu jest wynikiem funkcjonowanie jego samego. W przeciwieństwie do systemów autopoietycznych autonomia systemów allopoietycznych jest ograniczone do zakresu, w którym są one zdolne do wytwarzania własnych elementów składowych (Varela et al. 1974, 188–189). Operacyjna zamkniętość (operational closure) oznacza z kolei, że system generuje
tylko obiekty i procesy, które pozostają w obrębie systemu (zob. Bourgine,
Varela 1992, xiii). Nie oznacza to oczywiście fizycznej izolacji — systemy
—————————
17 Np. Boden twierdzi, że są to określenia pokrewne, ale nie zupełnie tożsame, gdyż pewne procesy
metaboliczne nie wymagają istnienia zewnętrznej granicy (Boden 2000, 122, 127–128). Przeciwnego
zdania wydaje się być Ruiz-Mirazo i jego współpracownicy, których koncepcja życia stara się łączyć
wizję Joyce’a z pomysłami Maturany i Vareli (zob. Ruiz-Mirazo et al. 2004, 330).
18 Systemy te nie wyczerpują wszystkich typów układów w uniwersum. Stanowią one podklasę
systemów mechanistycznych – wyróżnionych na mocy dynamicznej interakcji swoich składników.
Systemy mechanistyczne stanowią przeciwieństwo systemów wyróżnionych ze względu na niedynamiczne, przestrzenno-czasowe relacje swoich elementów (jak np. kryształy) (zob. Varela et al.
1974, 188).
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autopoietyczne to systemy otwarte. Jednak mimo przepływu energii i materii przez system, logika organizacji tych systemów pozostaje niezmienna
(Luisi 2003, 51). Oczywiście zniszczenie tej wewnętrznej logiki jest możliwe;
oznacza ono jednak śmierć systemu (Varela et al. 1974, 188).
Twórcy koncepcji autopoieis i ich kontynuatorzy stworzyli różne algorytmy rozpoznawania systemu autopoietycznego. Najprostszy z nich wygląda jak następuje:
1. „sprawdź, czy system ma półprzepuszczalną granicę, która
2. jest wytwarzana w obrębie systemu, i która
3. obejmuje (encompasses) reakcje, które odtwarzają składniki systemu”19 (Luisi 2003, 51).
Na bazie koncepcji systemu autopoietycznego skonstruowano autopoietyczną definicję życia. Zgodnie z nią być systemem żywym, to tyle co być
systemem autopoietycznym (Luisi 2003, 52). Definicja ta pozwala wykluczyć
z grona ożywionych większość typowych urządzeń technicznych (choć status
sztucznego życia nie jest już tak jasny20), a także większość typowych biologicznych przypadków granicznych, jak np. wirusy. Ożywione zaś są w jej
świetle wszystkie typowe organizmy, nawet wtedy, gdy nie posiadają zdolności do reprodukcji21 (Luisi 2003, 51–52).
Nie będę tutaj omawiał kluczowych dylematów, jakie rodzi koncepcja
autopoiesis jako koncepcja definiowania życia.22 Skupię się raczej na podstawowej dla tekstu kwestii powiązań między życiem a umysłowością. Systemy autopoietyczne istnieją w pewnego rodzaju napięciu między autonomią
(i ściśle z nią związaną operacyjną zamkniętością) a fizyczną otwartością.
Kluczowa jest więc relacja systemu żywego do jego otoczenia. Jak pisze
Luisi,
„interakcja ze środowiskiem jest, zgodnie z koncepcją autopoiesis, widziana
z punktu widzenia wewnętrznej logiki żywego systemu. Innymi słowy, konsekwencje interakcji między autopoietyczną jednostką a daną molekułą X nie są
głównie dyktowane przez własności molekuły X, ale przez sposób, w jaki molekuła jest »widziana« przez żywy organizm”23 (Luisi 2003, 54).

Choć na pierwszy rzut oka zaskakujące, twierdzenie to wcale nie musi być
tak kontrowersyjne jak się wydaje. Np. odżywczy lub trujący charakter substancji nie zależy (wyłącznie) od jej budowy, ale od budowy organizmu,
—————————
Tłumaczenie moje — KCh.
Varela i współpracownicy w cytowanym tu przełomowym artykule z 1974 roku powoływali się
na eksperyment z zakresu artificial life (co ciekawe było to przed „oficjalnym” ukonstytuowaniem
się dyscypliny), by pokazać możliwość spontanicznego ukonstytuowania się systemu autopoietycznego, z kolei Gail R. Fleischaker starała się wykazać, że uważanie tworów ALife za ożywione prowadzi w koncepcji autopoieisis do niespójności i paradoksów, co sugeruje wykluczenie ich z grona
żywych (Fleischaker 1988, 40–42).
21 Definicja autopoiesis rozwiązuje więc „problem muła” w inny być może bardziej intuicyjnie zrozumiały sposób.
22 Więcej na ten temat w (Chodasewicz 2014a).
23 Tłumaczenie moje — KCh.
19

20
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z którym wchodzi ona w kontakt. Ludzie, dajmy na to, nie trawią drewna,
z czym świetnie radzą sobie korniki. Trujący dla większości organizmów
arsen, może być „wmonotowany” zamiast fosforu we wszystkie struktury
molekularne przez arsenowe bakterie z Jeziora Mono w Kalifornii (zob.
Wolfe-Simon et al. 2010). Maturana i Varela idą jednak dalej – ten specyficzny rodzaj interakcji określają mianem poznania (cognition) (Boden
2000, 139–140; Luisi 2003, 54). Prowadzi to do niespodziewanej konkluzji,
że życie jest tożsame z poznaniem. To są dwie strony tego samego procesu
(Boden 2000, 140; Luisi 2003, 55). Według twórców koncepcji autopoiesis
i ich kontynuatorów spojrzenie takie ma podstawową zaletę w postaci likwidacji „kartezjańskiego pęknięcia” między poznaniem ludzkim a poznaniem
innych, zwykle znacznie prostszych organizmów. Poznanie bakterii nadal
jest formą poznania (Luisi 2003, 54).
Utożsamienie życia z poznaniem i rozciągniecie tej ostatniej kategorii na
nawet najprostsze organizmy spowodowało krytykę nie tylko ze strony tradycyjnej biologii (Boden 2000, 139–140), ale także ze strony samych sympatyków tej koncepcji. Luisi zastanawiał się, dlaczego poznanie nie stanowi
elementu definicji systemu autopoietycznego, skoro ma być ono nieodłączne
od tworzenia autopoietycznej organizacji (Luisi 2003, 54). Wspomniany
autor nieprzekonująco starał się wytłumaczyć czynnikami metodologicznymi
— Maturana i Varela chcieli najpierw wprowadzić strukturalne cechy życia,
a ponadto z heurystycznego punktu widzenia lepiej jest rozpatrywać życie
i poznanie oddzielnie (Luisi 2003, 54). Argumentacja ta jest jednak dość
mętna i zasadniczo trudno sobie wyobrazić celowość takiego działania, chyba żeby odwołać się do kwestii socjologicznych. Koncpecja autopoiesis i tak
już z różnych powodów kontrowersyjna dla „zwyczajnych” biologów nie zyskałaby na recepcji, gdyby „na pierwszy ogień” szły tego typu tezy (zob. Luisi
2003, 50). Z kontrowersyjnych, silnie antropomorficznych konotacji terminu „poznanie” zdawali sobie sprawę nawet twórcy koncepcji (Luisi 2003,
54). Chociaż jednak późniejsze omawianie idei life = cognition może być
uzasadnione z dydaktycznego lub propagandowego punktu widzenia, to w
dalszym ciągu nie wyjaśnia to braku choćby drobnej wzmianki na temat
poznania w definicji autopoiesy.
Boden z kolei argumentowała, że, po pierwsze, „poznanie” to pojęcie wieloznaczne – znaczy co innego dla człowieka, co innego dla innych zwierząt
wyższych, a jeszcze co innego dla bakterii. Nie ma potrzeby (a nawet jest
przeciwwskazane) nazywanie tych wszystkich zjawisk tą samą etykietą. Po
drugie, teza o ugruntowaniu poznania i umysłowości w życiu nie wymaga
założenia, że całe życie jest obdarzone poznaniem. Po trzecie wreszcie, zdaniem autorki, Maturana i Varela mylą pojęcie poznania z pojęciem przystosowania (adaptacji). Organizmy reagują na określone elementy środowiska
(a te elementy mają na nie określony wpływ), bo tak ukształtował je dobór
naturalny (Boden 2000, 139–140). Na przykład są przystosowane do odpo-
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wiedniego rodzaju pożywienia, który dla innych jest bezwartościowy lub
trujący.
Argumentacja Boden jest jednak, w mojej opinii, słabsza od problematycznej uwagi Luisiego. Boden wydaje się z góry zakładać, że przez poznanie
rozumiemy coś typowego dla człowieka, nie biorąc pod uwagę możliwości, że
oprócz takiej formy poznania możemy mieć na uwadze coś prostszego, jakiś
rodzaj proto-umysłowości, którego ewolucyjną kontynuację stanowi poznanie ludzkie. Zdolności poznawcze także są adaptacjami; być może więc przystosowania do poznania i oceny swojego środowiska występują już u najprostszych organizmów. Nie oznacza to oczywiście uznania — tu zdecydowanie zgodziłbym się z Boden — wszystkich adaptacji za pełniące funkcje
poznawcze. Jej argument ewolucyjny ponadto nie bierze pod uwagę możliwości, że proces ewolucji można próbować reinterpretować jako proces
uczenia się24 (zob. Dennett 1997, 101–102; Gecow 2013). Argumenty Boden
dają się więc sensownie zbijać, natomiast problem wskazany przez Lusiego
wydaje się być związany z głęboką strukturą teorii i nie sugeruję tu żadnych
dróg jego rozwiązania.

5. UMYSŁOWOŚĆ I EWOLUCYJNE KONCEPCJE ŻYCIA

Koncepcje wskazujące esencję życia w zdolności do samopodtrzymywania
nie „nie mają wyłączności” na jego definiowanie. O wiele ciekawsze wydaje
się pytanie, czy można dopatrywać się jakiegoś silnego związku umysłowości/poznania z życiem w obrębie podejścia ewolucyjnego. O ile bowiem
w przypadku koncepcji metabolicznych wyobrażenie sobie takiego związku
jest łatwe (twór nastawiony na samopodtrzymanie powinien posiadać zdolność rozpoznania i oceny stanu własnego oraz stanu środowiska), o tyle
w przypadku definicji ewolucyjnych wydaje się, przynajmniej na pierwszy
rzut oka, że nigdzie nie da się silnego związku życia i umysłu postulować.
Pierwszy pomysł, jaki się nasuwa, jest taki, że umysłowość wyewoluowała w wyniku darwinowskiej ewolucji życia. Jednak w takim ujęciu jest to
związek trywialny, brak jest mocnej relacji między życiem i umysłowością.
Umysłowość jest produktem ewolucji życia (związek genetyczny), ale z pewnością nie wchodzi w skład jego definicji.
Kolejna idea dotyka kwestii, że a) umysł i/lub b) jego twory funkcjonują
w oparciu o zasadę doboru naturalnego. Przykładem pierwszej koncepcji jest
selekcja grup neuronowych Geralda M. Edelmana (zob. Edelman 1998, 116–
138). Przykładem drugiej dawkinsowska koncepcja darwinowskiej ewolucji
kultury (Dawkins 2007, 253) rozwijana następnie przez Susan Blackmore
i innych (Blackmore 2003, 218–223; Wężowicz-Ziółkowska 2008, 69–94).
—————————
24

Osobiście nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania – patrz punkt 8.
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W obu przypadkach życie oraz umysł i kultura funkcjonują korzystając z tego
samego „silnika”. Byłyby więc przykładami tego samego zjawiska w różnych
domenach (definiowanych przez odwołanie do ich tworzywa). Takie substancjalno-strukturalne ujęcie rodzi jednak zawsze podejrzenie arbitralności. Skoro na przykład dopuszczamy wieloraką realizację podstawowych cech
życia w przypadku astrobiologii i różnych typów związków chemicznych, to
na jakiej podstawie nie możemy iść o kolejny krok dalej? Tak odwrócona
argumentacja pozwala pytać o to, czy kultura i mózg/umysł są kontrprzykładami dla ewolucyjnych definicji życia? A może przeciwnie, podpadają pod
jakiś jej rodzaj? Pytanie o związek życia i umysłu zostaje więc przywrócone
w nowym świetle.
Abstrahując od powyższych rozważań warto zapytać, czy w podejściu
ewolucyjnym można znaleźć związek między umysłowością a życiem podobny do tego, jaki znajdowaliśmy w koncepcji autopoiesis? Co zaskakujące,
wydaje się, że tak i że można to zrobić na co najmniej dwa różne sposoby.
Pierwszy zakłada znalezienie silnej relacji między ewolucją a metabolizmem25, z którym zdolność do poznawania można już stosunkowo łatwo
połączyć. Drugi zakłada, że poznanie ma jakiegoś rodzaju bezpośrednie znaczenie dla ewoluowania.

6. CYBERNETYCZNA REINTERPRETACJA
DEFINICJI DARWINOWSKIEJ

Za punkt wyjścia dla pierwszego rozwiązania mogłaby posłużyć cybernetyczna koncepcja życia Bernarda Korzeniewskiego. Zgodnie z jego ujęciem,
„życie (żywy osobnik) jest definiowane jako sieć podrzędnych ujemnych
sprzężeń zwrotnych (mechanizmów regulatorowych) podporządkowanych
(pozostających w służbie) najwyższemu dodatniemu sprzężeniu zwrotnemu
(potencjału do ekspansji)”26 (Korzeniewski 2001, 275, 278; 2005, 2). Punktem wyjścia dla tej koncepcji jest pogłębiona refleksja nad definicją osobnika. Jest to istotne z kilku powodów. Po pierwsze, zdaniem Korzeniewskiego
życie nie stanowi jednolitej masy, ale „jest z złożone z poszczególnych indywiduów, które reprodukują się (reprodukcja obejmuje też transfer ich tożsamości do potomstwa) i ewoluują (ich tożsamość zmienia się z generacji na
generację)”27 (Korzeniewski 2001, s. 277; 2005, s. 2). Po drugie, tradycyjnie
—————————
25 Jeśli chodzi o związek tych dwóch cech nie ma w tej kwestii jasności. Niektórzy autorzy zakładają, że są one logicznie i historycznie niezależne (Dyson 1993, 13–16). Inni, jak już wspominałem
(patrz punkt 2), sugerują określoną (najczęściej historyczną) relację między nimi (zob. Popa 2004,
11).
26 Tłumaczenie moje — KCh.
27 Tłumaczenie moje — KCh. Ostatnie wyrażenie dotyczące ewolucji jest nieco niefortunne. (Autor
pisze dosłownie, że osobniki „evolve (their identity can change from generation to generation”
(Korzeniewski 2001, 277)). Jest tak dlatego, że sugeruje raczej lamarckowski sposób ewolucji. Zgodnie ze współczesną wiedzą ewolucyjną ewoluują populacje (względnie pule genowe) nie osobniki
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rozumienie osobnika jako pewnej strukturalno-funkcjonalnej całości wyraźnie oddzielonej od otoczenia jest w wielu przypadkach nie adekwatne.
Z jednej strony bowiem mamy różnego rodzaju organizmy modularne (gdzie
problematyczne jest odróżnienie całości od części), a z drugiej strony społeczności owadów, które mogą być postrzegane jako indywidua jako całość
(Korzeniewski 2001, 277, 280–281; 2005, 6). Osobnik powinien być wiec
widziany nie jako ograniczony strukturalnie pojedynczy obiekt, ale jako jednostka doboru. Z tym wiąże się jednak problem, co konstytuuje wówczas
tożsamość takiego osobnika (jak mamy go zidentyfikować, jeśli może być on
„rozmyty”)? Odpowiedź jest następująca: jest to sieć unikalnych dla niego
ujemnych sprzężeń zwrotnych (negative feedback) (Korzeniewski 2001,
279).
W koncepcji Korzeniewskiego mamy więc do czynienia ze zbiorami cybernetycznych indywiduów, które ze względu na różnice między nimi
(zmienność) przejawiają różną efektywność reprodukcji (sprzężenie zwrotne
dodatnie). Z tego względu uważam — jak już podkreślałem w innych miejscach — że koncepcja Korzeniewskiego, to cybernetyczna reinterpretacja
definicji darwinowskiej (Chodasewicz 2014c, 41; 2014a, 509).
Wśród racji dla przyjęcia takiej wizji życia (poza wspomnianą już propozycja rozwiązania problemu osobnika) Korzeniewski wymienia m.in. fakt, że
efektywny replikator musi być zarazem homeostatem (Korzeniewski 2005,
13) oraz teorię hipercykli Manfreda Eigena (Korzeniewski 2001, 285; 2005,
13, 18–19). Pierwsza wspomniana kwestia odnosi się do kumulatywności
ewolucji. Aby ewolucja nie była „trywialna” i skutkowała powstaniem wielu
złożonych adaptacji, to jednostki reprodukujące się muszą „zadbać” nie tylko
o swoją zdolność do produkcji potomstwa, ale także do samopodtrzymania
się. Wiadomo, że trwanie złożonych układów nie jest dane samo przez się;
organizmy muszą mieć zdolność kompensowania wzrostu entropii (patrz
wyżej punkt 2). Druga kwestia związana jest z polemiką z „genocentrycznym” spojrzeniem na ewolucję i powstanie życia. Geny (rozumiane jako
fragmenty RNA/DNA) ani nie są same przedmiotem doboru (Korzeniewski
2005, 2), ani nie są wystarczające dla nie-trywialnej ewolucji ze względu na
wspomniany powyżej brak zdolności do podtrzymania własnej egzystencji
(Korzeniewski 2005, 13).
Co implikuje taka cybernetyczna definicja ewolucyjna? Dla problemu
definiowania życia bardzo wiele. Przede wszystkim uzyskujemy wysoce abstrakcyjną definicję opisującą życie w kategoriach dozwalających na zachodzenie wielorakiej realizacji. To czyni definicję potencjalnie uniwersalną —
(zob. np., Lewontin 1970, 1; Endler 1986, 4–6; Küppers 1991, 21; Łomnicki 2002, 158; patrz też
wyżej ewolucja jako zmiana frekwencji cech w populacji). W świetle analizy myśli autora wydaje się
jednak, że był to raczej skrót myślowy; autorowi chodzi raczej o to, że tożsamość osobników (rozumiana jako zbiór ich cech dystynktywnych) wchodzących w skład kolejnych generacji jest (a przynajmniej może być) różna, nie zaś o to, że to osobnik podlega bezpośredniej zmianie. Świadczą o tym
dalsze uwagi autora (Korzeniewski 2001, 277 i nast.).
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dobrą do stosowania zarówno w astrobiologii, sztucznym życiu, biologii syntetycznej i innych obszarach. Po drugie jednak, pozwala ona na klarowne
i heurystycznie płodne wyjaśnienie związku metabolizmu i ewoluowania.
Samopodtrzymywanie się jest podstawową cechą osobników. Zadanie to
realizują rozmaite ujemne sprzężenia zwrotne. Zarazem jednak unikalna
sieć tych sprzężeń stanowi tożsamość danego osobnika. Ta tożsamość rzutuje oczywiście na jego szanse przetrwania i reprodukcji (dodatnie sprzężenie
zwrotne). Istnieje nawet teoretyczna możliwość wyliczenie ilości informacji
biologicznej zawartej w danym indywiduum, a co za tym idzie przekazywanej osobnikom potomnym (zob. Korzeniewski 2001, 279–280; 2005, 3).
To interesujące połączenie pozwala nam posłużyć się koncepcją Korzeniewskiego jako punktem wyjścia dla wskazania stosunkowo silnego związku
umysłowości i życia. Nie twierdzę w tym miejscu, że takie rozwiązanie poparłby sam autor definicji cybernetycznej. W świetle mojej wiedzy widzi on
paralele między swoją koncepcją życia, a koncepcją świadomego umysłu
(Korzeniewski 2013). Tu jednak chodzi o rozwinięcie myśli Korzeniewskiego
w inny sposób ze względu na wskazane powyżej własności jego koncepcji.
Podobne rozwinięcie byłoby też możliwe w przypadku innych sposobów
ujmowania życia, które klarownie tłumaczyłyby związek metabolizmu i ewolucji.
Podstawowe dla koncepcji Korzeniewskiego jest pojęcie sprzężenia
zwrotnego. Dodatnie sprzężenie zwrotne polega na tym, że odchylenie od
wartości danego parametru powoduje zainicjowanie procesów prowadzących do jeszcze większego odchylenia od tej wartości. W koncepcji Korzeniewskiego nadrzędne dodatnie sprzężenie zwrotne interpretowane jest jako
rozmnażanie. Skupmy się jednak na sprzężeniach zwrotnych ujemnych, których unikalna sieć odpowiada za samopodtrzymywanie się i zarazem konstytuuje tożsamość osobnika. Ujemne sprzężenie zwrotne jest podstawowym
mechanizmem regulatorowym, który działa w ten sposób, że odchylenie od
wartości jakiegoś parametru powoduje zainicjowanie procesów przywracających tę wartość (Korzeniewski 2001, 278). Jak nietrudno zauważyć na podstawie powyższego opisu układ regulacji zawierający sprzężenie zwrotne
ujemne musi posiadać nie tylko maszynerię wykonawczą, ale także „maszynerię poznawczą” umożliwiającą ocenę odchylenia od wartości zadanej28
i wysłanie impulsu do „jednostek naprawczych”. Sprzężenia zwrotne powodują więc możliwość wprowadzenia czegoś w rodzaju proto-poznania, a co
za tym idzie pewnej proto-umysłowości. Szczegóły tego rozwiązania wymagałyby oczywiście szerszej analizy. (Co interesujące, kwestia oceny wiąże się
także z kategorią wartości, a ta z kategorią celu (zob. Elżanowski 2011, 182).
Sprzężenia zwrotne pozwalają więc także na naturalizację problematycznej
—————————
28 W urządzeniach technicznych wartość ta wyznaczona jest przez inżyniera. Natomiast w przypadku istot żywych jest wyznaczona przez historię selekcyjną populacji (te osobniki, które nie zaczynały działać przy określonej wartości ginęły i nie przekazywały swojej tożsamości potomstwu).
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kategorii celowości (van Berthalanffy 1980, 77; Korzeniewski 2001, 278;
2005, 6), ponieważ zaś ta ostatnia jest spokrewniona z kategorią intencjonalności, to można by próbować pokazać, jak świadoma intencjonalność
typowa dla umysłu człowieka i niektórych innych zwierząt wyższych została
nadbudowana nad mniej rozbudowanymi formami biologicznej celowości.29

7. NOWE KRYTERIUM ŻYCIA VAN HATERENA

J. H. van Hateren zaproponował definicję życia będącą w jego opinii modyfikacją definicji darwinowskiej Joyce'a (van Hateren 2010, 499). Oparta
jest ona na nowatorskim kryterium odróżniania życia od bytu nieożywionego, które z kolei samo bazuje na wyróżnieniu różnych typów przyczynowania. Jedna z tych form jest zdaniem van Haterena obecna tylko i wyłącznie
w żywych organizmach.30 Zacznijmy jednak od początku. Wspomniany autor wyróżnia przyczynowanie deterministyczne (deterministic causation),
przyczynowanie stochastyczne (stochastic causation) oraz modulowane
przyczynowanie stochastyczne (modulated stochastic causation) (van Hateren 2010, 492–493). To ostatnie można by określić też mianem przyczynowania deterministyczno-stochastycznego, gdyż łączy w sobie cechy dwóch
poprzednich. W przyczynowaniu deterministycznym zmiany określonej
zmiennej, stanu lub własności systemu są w pełni przewidywalne i wyznaczone przez związki przyczynowe z poprzednimi stanami systemu. Łańcuch
przyczynowy zostaje przedłużony, jednak nie może zostać utworzony na
nowo (van Hateren 2010, 492). W przyczynowaniu stochastycznym następuje spontaniczne wytworzenie nowego łańcucha przyczynowego (van Hateren
2010, 492–493). „Fizyczne pochodzenie przyczynowania stochastycznego
obejmuje szum cieplny, szum kwantowy (np. rozpad radioaktywny) i podstawową niepewność spowodowaną nieliniowymi interakcjami, które
wzmacniają zakłócenia, nie ważne jak małe, do znaczących skutków”31 (van
Hateren 2010, 493). I wreszcie w modulowanym przyczynowaniu stochastycznym mamy do czynienia z połączeniem tych zjawisk: przyczynowanie
deterministyczne powoduje powstanie zakłóceń, które z kolei wpływają na
—————————
Nie będę jednak tutaj rozwijał tego wątku. Wynika to z faktu, że kategoria celowości budzi
w biologi i filozofii biologii skrajne emocje. Część biologów i filozofów biologii posługje się tą kategorią (Korzeniewski 2001; 2005; Berthalanffy 1984; Gecow 2008; 2013; 2014; Mayr 2002; Elżanowski
2011), część jest jednak temu nie chętna (zob. Łomnicki 2002, 215–221), Prawdopodobnie wynika to
z pewnej wieloznaczności pojęcia celowości, a skrajni krytycy prawdopodobnie obawiają się, że
celowość zawsze implikuje teleologię lub finalizm odrzucone wraz z powstaniem teorii Darwina
(patrz Gecow 2010, 28). W mojej opinii nie jest to zawsze obawa zasadna, jednak dokładna analiza
musiałaby pokazać różne sposoby rozumienia celowości i ich odniesienie (lub jego brak) do zjawisk
biologicznych. Z oczywistych względów nie ma tu na to miejsca.
30 Choć może należałoby powiedzieć – pojawia się w historii Wszechświata wraz z żywymi organizmami (patrz niżej).
31 Tłumaczenie moje — KCh.
29
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dalsze elementy łańcucha przyczynowego. Przyczynowanie tego typu nigdy
nie jest w pełni przewidywalne, choć człon deterministyczny wpływa na zakres zmienności stochastycznych fluktuacji (van Hateren 2010, 493).
Jak już wspomniałem, to właśnie ten ostatni rodzaj przyczynowania ma
być fundamentalny dla rozróżniania między życiem a bytem nieożywionym
(van Hateren 2010, 497). Gdzie van Hateren widzi analizowany rodzaj przyczynowania w biologii? W obrębie zjawiska ewoluowalności. Polega ono na
tym, że organizmy jest zdolny do „generowania dziedzicznej zmienności
fenotypowej” (Łomnicki, Korona 2006, 21). Jej kluczowymi elementem ma
być zdolność do generowania mutacji, które zwiększałyby zmienność, a ponadto zdolność do buforowania (robustness) tej zmienności w sytuacji, gdy
okazałaby się niekorzystna (Łomnicki, Korona 2006, 22). W swoich rozważaniach van Hateren skupia się jedynie na pierwszym elemencie. Twierdzi
on (powołując się na liczne współczesne badania), że tempo mutacji w materiale genetycznym określonej komórki nie jest od niej niezależne, lecz pozostaje pod jej kontrolą. W sytuacjach stresu komórka jest w stanie zwiększać
tempo zachodzenia mutacji, dzięki czemu istnieje szansa, iż w którejś z linii
potomnych pojawi się mutacja odpowiedzialna za adaptację do zmienionego
środowiska (van Hateren 2010, 494). Uruchomienie lub nie powyższego
mechanizmu wiąże się ze zdolnością oszacowania/rozpoznania przez komórkę wartości własnego dostosowania. Zdaniem analizowanego autora nie
musi ona być związana z głębokim poznaniem – jednokomórkowy organizm
nie jest zdolny do szerokiego reprezentowania i symulowania ani stanu własnego, ani stanu swojego środowiska. Dla oceny wartości dostosowania wystarczy mu jednak „reguła kciuka” (rules of thumb): jeśli wszystko „zaczyna
się walić” na przykład ze względu na obecność toksyn, które blokują zachodzenie określonych procesów, to jest to wystarczający powód do negatywnej
oceny własnego fitness i wdrożenia opisanego powyżej przeciwdziałania32
(van Hateren 2010, 495). Zdaniem van Haterena mechanizmy samooceny
dostosowania powstały pod wpływem doboru naturalnego: organizmy, które
były w stanie lepiej samooszacować swoje dostosowanie zostawiały więcej
linii potomnych, niż te bez tej własności lub z własnością tą obecną w mniejszym stopniu (van Hateren 2010, 495).
Jak widać koncepcja van Haterena bezpośrednio łączy zdolność do ewoluowania ze zdolnością do pewnego rodzaju protopoznania, którego obecność stanowi zarazem wyznacznik życia (van Hateren 2010, 497). Z tego
—————————
32 Przykład mechanizmu tego typu opisuje Gecow: „Brak w pokarmie jednego z aminokwasów
powoduje, że bakteria E. coli produkuje go we własnym zakresie. Barbara Wrigh badała szczep, który
miał ten mechanizm uszkodzony i gdy tego substratu bakterii zabrakło, zaobserwowała silny wzrost
zmienności mutacyjnej dokładnie genów odpowiadających za jego produkcję. Można to podsumować: zagrożona bakteria zauważywszy awarię potrzebnej maszynerii zaczęła usilnie kombinować, jak
ją naprawić. Czyż nie jest to „intencjonalna” reakcja na wymaganie stawiane przez środowisko [...]”
(Gecow 2010, 33)? Jak widać, również on łączy wspomniany mechanizm ze zdolnością do elementarnego (roz)poznanwania przez organizm zmian środowiska.
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powodu za nieożywione uznane są także te obiekty, które podlegają darwinowskiej ewolucji (jak np. wirusy), ale nie posiadają zdolności do kontroli
swojego stopnia mutacji (van Hateren 2010, 497). Zdaniem van Haterena
ewolucja z i bez wspomnianego mechanizmu znacząco się różni.
W przypadku elementarnej ewolucji darwinowskiej mamy do czynienia z
populacją organizmów uwikłanych w pętle reprodukcyjnego sprzężenia
zwrotnego (reproductive loop). Zmiany składu populacji zależą od dostosowania jej członków. Jednak dostosowanie wszystkich nie jest jednakowe
i zależy od relacji posiadanych przez nich cech ze środowiskiem. Innymi
słowy: w danym środowisku fitness poszczególnych członków populacji może się znacząco różnić ze względu na cechujące ich własności. Za powstawanie nowych cech odpowiadają losowe mutacje, które są następnie dziedziczone przez potomków. Pętla reprodukcyjnego sprzężenia zwrotnego jest
więc niejako modulowana czy też napędzana z dwóch stron – z jednej strony
przez mechanizmy dziedzicznej zmienności, a z drugiej przez środowisko
(van Hateren 2010, 493–494)
W przypadku ewolucji ze zdolnością samooceny fitness pojawia się
dodatkowa pętla sprzężenia zwrotnego między organizmami, a źródłem
dziedzicznej zmienności. Jak już pisałem powyżej organizmy mają pewną
(ograniczoną) zdolność oceny swojego dostosowania, co z kolei pozwala im na
zarządzanie tempem mutacji i w rezultacie zwiększa prawdopodobieństwo
pojawienia się korzystnych wariantów. Z kolei u innej grupy organizmów33
dochodzi dodatkowa pętla behawioralna (między behawioralną zmiennością
a populacją organizmów) (van Hatern 2010, 496). Organizm może modyfikować swoje zachowanie, co wpływa na jego szanse przetrwania i reprodukcji;
może na przykład działać w taki sposób, że unika obiektów, które w przeszłości powodowały uszkodzenie ciała. Jeśli pętla behawioralna istnieje, stanowi
wystarczające kryterium do uznania obiektu za ożywiony — nawet jeśli z jakieś
powodu nie ma ona zdolności do reprodukcji. Z tego względu za ożywione
mogą zostać np. bezpłodne hybrydy (van Hateren 2010, 497). W koncepcji
van Haterena istotnym komponentem jest nie tylko to, że organizm ucząc się
jest w stanie wpływać na swoje szanse przetrwania i reprodukcji, ale przede
wszystkim to, że (podobnie jak w przypadku manipulowania częstością mutacji) jest to przyczynowanie aktywne – organizm może wytworzyć nowe formy
behawioru (które są jedynie częściowo przewidywalne). Raz ukonstytuowane
i zapisane w pamięci formy zachowania podpadają pod pasywne przyczynowanie deterministyczne (van Hataren 2010, 496).
Ujęcie życia proponowane przez van Haterena wydaje się być do pewnego
stopnia wizją zawierającą pewien aspekt diachroniczny (być może wbrew
—————————
33 Van Hateren posługuje się przykładem bakterii E. coli, jednak analizowany przez niego w dalszej części tekstu problem bezpłodnych hybryd (patrz niżej) wskazuje na to, że pętla behawioralna
jest szczególnie istotna jako kryterium życia przy rozważaniu złożonych organizmów wielokomórkowych.
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intencji autora). Jego kryterium życia zasadniczo nie wydaje się dyskryminować logicznie możliwych obiektów sztucznych, u których modulowane
przyczynowanie stochastyczne zostałoby sztucznie implementowane przez
człowieka. Życie jest raczej pierwszym fenomenem w rozwoju Wszechświata
wraz, z którym pojawia się fenomen aktywnego przyczynowania (stochastyczno-deterministycznego). Z drugiej strony, być może należałoby to zagadnienie umieścić w szerszym kontekście, a mianowicie poruszyć kwestię
roli takiego mechanizmu. Jeśli związany on jest z rozmnażaniem i samooceną fitness, to przejawiający, go obiekt jest żywy niezależnie od sposobu genezy (ewolucja chemiczna i dalsza ewolucja biologiczna), czy wykonanie przez
człowieka. Jeśli to przyczynowanie służy czemuś innemu to, już obiektu takiego nie uznamy za ożywiony. Ważniejsza jest jednak kwestia kryterium
pętli behawioralnej. Van Hateren jest zdania, że ona sama wystarcza, aby
uznać obiekt za żywy. Warto jednak podkreślić, że chyba wyłącznie przy założeniu, że wiemy, że obiekt ten jest efektem procesu ewolucji populacji organizmów wyposażonych w oba sprzężenia zwrotne. Inaczej bez problemu
za żywe można by uznać niektóre artefakty stworzone przez człowieka (niekoniecznie wcale z dziedziny artificial life!), co pogrążałoby całą konstrukcję
van Haterena. (Zdolność do generowania nowego behawioru, a następnie
samopodtrzymania się dzięki wykorzystaniu wygenerowanego zachowania
byłaby dla życia wystarczająca i cała opisana powyżej konstrukcja ewolucyjna byłaby zbędna).
Powróćmy na chwilę raz jeszcze do kluczowego problemu związku życia
i (proto)umysłowości. Jak widzimy koncepcja van Haterena łączy oba te
zjawiska bez pośredniego odwoływania się do metabolizmu. Z drugiej strony, waga zachowania własnego istnienia (komponent dostosowania), a także
waga istnienia sprzężeń zwrotnych i komórkowy charakter życia są w niej
obecne (choć dwa ostatnie komponenty nie jako przesłanki wyjściowe; komórkowy charakter życia jest raczej konsekwencją wcześniejszych ustaleń).
Istnieją więc „pomosty” pozwalające na szukanie dalszych związków między
ewolucją, metabolizmem i (proto)umysłowością. W kontekście tego ostatniego fenomenu warto zapytać, czy koncepcja van Haterena rozwiązuje definitywnie problem relacji między umysłowością i życiem? Być może nie. Być
może umysł wymaga czegoś więcej np. zdolności do zmiany własnego środowiska, której najprostszą formą jest zmiana położenia (przemieszczenie
się) samego organizmu34? Co istotne, wykazanie, że określony, mocny
związek między życiem i umysłowością został przekonująco uzasadniony
—————————
34 Uwagę tę zawdzięczam prof. Andrzejowi Klawiterowi. Do koncepcji van Hateren należałoby
wtedy dołożyć czwarte sprzężenie zwrotne – między behawioralną zmiennością a środowiskiem.
Wydaje się jednak, że w koncepcji pętli behawioralnego sprzężenia idea zmiany środowiska poprzez
zmianę zachowania jest już zawarta (wskazuje rozważany przez van Haterena przykład z bakterią
E. coli (van Hateren 2010, 496)). Niezależnie od tego można dyskutować, czy (proto)umysłowość
wymaga obu opisanych powyżej pętli (tj. także behawioralnej), czy też wystarcza sama ocena optymalnego tempa mutacji?
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wymagałoby pokazania w jaki sposób na proto-umysłowości nadbudowane
są kolejne jej poziomy korespondujące z kolejnymi poziomami organizacji
biologicznej. Dopiero wtedy można by przekonująco wykazać, że postulowana proto-umysłowość może być rzeczywiście uznana za podstawę i niezbędny element do pojawienia umysłowości podobnej do ludzkiej.35

8. ZAMIAST KONKLUZJI
– ALBO CO NIE ZOSTAŁO POWIEDZIANE?

Jak widać relacje między umysłem a życiem są skomplikowane i rozwikłanie ich wszystkich wykracza poza możliwości i cele mojego tekstu. Jednak
w tym punkcie zamiast powtarzać, to, co pojawiło się w poprzednich częściach artykułu, chciałbym skupić się na kwestiach, które choć nie mogą
zostać tu wyczerpująco omówione, to powinny zostać zasygnalizowane.
Pierwsza z nich dotyczy „osobnikocentryzmu”. Przedstawione powyżej sposoby patrzenia na życie są mniej lub bardziej osobnikocentryczne, a to oznacza, że ich autorzy szukając definicji życia w dużej mierze skupiali się na
definicji żywego osobnika. Te dwa problemy mogą być jednak traktowane
jako rozłączne, a życie może być traktowane jako coś więcej niż suma
wszystkich osobników w biosferze. Może być na przykład przedstawiane jako
szczególnego rodzaju proces, w którym osobniki (ale nie tylko one, także
m.in. ich wytwory36) uczestniczą. Definicje darwinowskie (w przeciwieństwie
do metabolicznych) zazwyczaj w mniejszym lub większym stopniu ujmują
procesualny charakter życia (w końcu ewolucja darwinowska to zmiana generowana przez określone mechanizmy, których efekt daje punkt wyjścia dla
dalszych zmian), jednak i tak na ogół koncentrują się na osobnikach, których
cechy stanowią tych zmian warunek. Tymczasem spojrzenie „od strony procesu” może przynosić nieoczekiwane rozwiązania. Np. cała ewolucja może
zostać zinterpretowana jako proces uczenia się. (A stąd, jak wiemy, blisko
już do kategorii „umysłowości”). Takie spojrzenie zaproponował Daniel
Dennett w Naturze umysłów (Dennett 1997, 99–112).37 Podobny sposób
patrzenia zaproponował polski biolog teoretyczny Gecow (Gecow 2008;
2013, 2014). Podstawowy problem w takich ujęcia wiąże się z pytaniem: co
—————————
Uwagę tę zawdzięczam prof. Krzysztofowi Łastowskiemu.
Wytwory można rozumieć bardzo szeroko – od produktów przemiany materii po nieintencjonalnie oraz intencjonalnie stworzone artefakty. Wytworami procesu mogą też być „wadliwe”
indywidua np. bezpłodne hybrydy, które same nie mogą stanowić podsta wy dla długotrwałego
i efektywnego procesu życia.
37 Dennett rozwinął koncepcję Wieży Testowania i Generowania, której kolejne piętra „symbolizują zdolność organizmu do znajdowania coraz lepszych posunięć w coraz skuteczniejszy sposób”
(Dennett 1997, 101) i „oznaczają istotny postęp w rozwoju władz poznawczych” (Dennett 1997, 101).
Najniższe piętro na tej „drabinie poznania” zajmują tzw. istoty darwinowskie, które nie posiadają
zdolności uczenia się przez warunkowanie, ani tym bardziej wewnętrznej reprezentacji środowiska.
Mogą się jedynie okazać „pasujące” do swojego środowiska lub nie (Dennett 1997, 101–102).
35

36
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się tutaj uczy? Przecież nie osobnik, który w wyniku „złego wyboru” zostaje
wyeliminowany. Sugestie, że uczy się populacja, nitka filetyczna lub sam...
proces (zob. np. Gecow 2014, 353–354) są z kolei co najmniej kontrowersyjne. Nie zamierzam tu w detalach omawiać ani też głęboko krytykować takiego ujęcia. Jeśli jednak filozofia ma wskazywać wszystkie nawet najbardziej
zaskakujące możliwości myślenia o różnych kwestiach, to jego istnienie nie
może być pominięte.
Druga kwestia, o które wiele nie powiedziano, to charakter i funkcja definiowania życia. Można postawić argument,38 że natura relacji między życiem, a umysłem zależy w dużej mierze od tego, jaką definicję życia przyjmiemy. A zatem problem nie jest warty szczegółowego rozważania, bo zależy
od arbitralnych decyzji znaczeniowych. Takie ujęcie trywializuje jednak problem definiowania życia, który znacznie wykracza poza arbitralne ustalenia
leksykalne. Pisałem o tym więcej w (Chodasewicz 2010; 2014d). Tutaj
chciałbym zaznaczyć tylko, że definicje życia nie powstają w oderwaniu od
naszej wiedzy naukowej z zakresu biologii, a także nie od fizyki, chemii, geologii i astronomii. Dlatego też treść definicji, nawet jeśli zawiera elementy
konwencjonalne, nie jest wybierana w sposób dowolny. Powstaje w kontakcie z wiedzą, która ma charakter empiryczny. Co więcej, definicje życia nie
mają służyć jedynie działaniom o charakterze diagnostycznym i systematycznym. Mają pozwalać udzielić odpowiedzi na pytanie: Czy to jest życie?.
Ale także – co zdecydowanie ważniejsze – mają pełnić funkcję heurystyczną,
służyć jako „koło zamachowe” takich dyscyplin jak protobiologia i astrobiologia, prowokować nowe badania i odkrycia. Definicje życia mają bowiem
być pomocne przy odpowiedzi na pytania, gdzie szukać życia, a także odsyłać
do określonych scenariuszy biogenezy, które (przynajmniej częściowo) próbować odtwarzać w laboratorium. To nadaje definicjom życia sens empiryczny (zob. Ruiz-Mirazo 2004, 325–327, por. także Luisi 1998, Popa 2004).
Pozostaje wreszcie ostatnia kwestia, bardzo słabo tu zaznaczona. Kwestia
natury i architektury umysłowości. Nie przyjąłem w tej kwestii jakiś szerszych założeń wykraczających poza takie, które można by uznać za intuicyjne. Jeden z powodów takiej decyzji został już wyjaśniony – uniknięcie
przedwczesnych sądów. Drugi to fakt, że dyskusja na temat natury umysłu
jest bardzo szeroka, a zarazem znacznie szerzej znana niż przedstawione tu
problemy związane z definiowaniem życia.39 Czytelnik może więc sam spróbować połączyć zawarte tu rozważania z własnymi przekonaniami na temat
umysłowości. Połączenie stanowi jednak osobne wyzwanie i z pewnością
—————————
38 W istocie taki argument padł podczas Seminarium, na którym wygłaszany był referat będący
bazą dla niniejszego artykułu.
39 Na potwierdzenie tych słów warto przytoczyć proste dane bibliograficzne. W polskim obiegu intelektualnym obecnych jest, co najmniej kilka podręczników/przewodników po filozofii umysłu i/lub
kognitywistyce. Tymczasem nie jest mi znany żaden przeglądowy podręcznik do filozofii biologii
poza nie oddającym już stanu współczesnej dyskusji Zarysem filozofii przyrody ożywionej (Mazierski 1980).
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przyczyni się do powstania oddzielnej pracy. Jeśli lektura tego tekstu zainspiruje kogoś do przeprowadzenia szczegółowych badań tego rodzaju, jeden
z istotnych meta-celów artykułu zostanie zrealizowany.

LIFE AND MIND. TWO SIDES OF THHE SAME?
ABSTRACT

The aim of this paper is to discuss possible connections between the categories of
mind and life. Some authors argue that life and mind are closely connected or even
are two sides of the same phenomenon. I analyze and examine this thesis in the light
of different approaches to defining life: the metabolic approach (which stresses the
importance of self-maintenance and self-making) and the evolutionary approach
(which focuses on evolution by natural selection). The first way of defining life is
Maturana and Varela' conception of autopoiesis, the second is Korzeniewski's cybernetic definition of life and van Hateren's modified Darwinian definition of life.
Especially interesting is the possibility of connecting mind and life in the evolutionary framework. The text does not provide exact results, but rather it proposes possible modes of thinking of the relation of these two categories.
Keywords: definition of life, relations between life and mind, life and cognition,
autopoiesis, cybernetic definition of life, Darwinian definition of life
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O PROBLEMATYCE KONCEPTUALIZACJI
POJĘCIA GENU
STRESZCZENIE

W tym artykule prowadzona jest wstępna analiza historyczno-problemowa dotycząca konceptualizacji pojęcia genu na gruncie genetyki molekularnej. Punktem
wyjścia jest historyczny zarys relacji genetyki klasycznej oraz genetyki molekularnej;
wskażę, w jaki sposób bagaż konceptualny genetyki klasycznej wpływał na rozwój
pojęcia genu stosowanego w ramach genetyki molekularnej. Następnie zaprezentuję
kilka prób uchwycenia w ramach filozofii nauki różnych podejść do zagadnienia
pojęcia genu, m. in. sceptycyzmu względem genów oraz koncepcji genu nominalnego. Na bazie tych tropów nakreślę intuicję mówiącą, że koncepcja genu funkcjonująca w ramach genetyki molekularnej powinna być rozpatrywana z punktu widzenia
eksperymentalizmu oraz pragmatyzmu. Wydaje się, iż należy pojęcie genu na gruncie genetyki molekularnej konceptualizować możliwie szeroko i w odniesieniu do
materiału genetycznego, aby mogło pozostać funkcjonalne.
Słowa kluczowe: filozofia biologii, genetyka, nowy eksperymentalizm.

WPROWADZENIE

Pojęcie genu, obok takich kategorii jak życie, osobnik, organizm czy gatunek, odgrywa we współczesnych naukach biologicznych centralną rolę.
Istnieje popularne przekonanie, iż pojęcie genu funkcjonujące w ramach
nauk biologicznych jest dobrze ugruntowane. Jednakże konceptualizacji
pojęcia genu w ramach nauk biologicznych, w zależności od dyscypliny, istnieje wiele i są one względem siebie do pewnego stopnia niezależne.
Punktem wyjścia dla niniejszego tekstu będzie relacja genetyki klasycznej
(potraktowana tutaj — dla uproszczenia — jako dyscyplina jednorodna) do
genetyki molekularnej, w ramach której konceptualizacja pojęcia genu istotnie się komplikuje.
W pierwszej części tego artykułu rozpatrzę kwestię uwarunkowań historycznych, które przyczyniły się do rozbicia genetyki na klasyczną oraz
molekularną; zostanie pokazane, iż poprzez zaadoptowanie przez biologię
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molekularną pojęcia genu, które powstało za sprawą Wilhelma Johannsena,
wraz z klasycznymi intuicjami wyrażonymi przez duńskiego botanika przyczyniło się do powstania kryzysu definicyjnego w ramach genetyki molekularnej.
W kolejnej części określę różne ujęcia pojęcia genu. Zaprezentuję też sposób, w jaki tradycja redukcjonistyczna traktowała pojęcie genu. Omówię
ponadto również krytyczne względem tej tradycji tropy antyredukcjonistyczne. Przedstawię także koncepcję genu w sensie nominalnym oraz stanowisko sceptycyzmu względem genu. W ramach koncepcji sceptycznej
autorzy wskazują, że to materiał genetyczny może stanowić główny poziom
praktyki badawczej genetyki molekularnej; pojęcie genu jest wtórne wobec
fizyko-chemicznie określonego materiału genetycznego.
W ostatniej części rozważam konceptualizację pojęcia genu w ramach intuicji wywodzących się z nurtu nowego eksperymentalizmu; stanowisko to
stawia akcent na szeroko pojętą praktykę badawczą i perspektywę rozwiązywania problemów badawczych; w znacznie mniejszym stopniu nowy eksperymentalizm zainteresowany jest teoretycznym ugruntowaniem badanych
przez naukę obiektów. Przedstawienie tradycji nowego eksperymentalizmu
posłuży określeniu tego czy podstawowe kategorie wypracowane w ramach
tej tradycji mogą zostać odniesione do problematyki pojęcia genu na poziomie molekularnym.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wstępnej analizy w kwestii odniesienia konceptu praktyki badawczej do pojęcia genu funkcjonującego w ramach genetyki molekularnej. W szczególności zaś istotnym wydaje
się wskazanie, iż na potrzeby omawianej dyscypliny pojęcie genu powinno
być możliwie szerokie.
MOLEKULARYZACJA GENETYKI

Trwający już ponad sto lat rozwój genetyki rozpoczął się wraz z ponownym odkryciem prac Gregora Mendla na początku XX wieku; było to zasługą
trzech badaczy – Hugona de Vriesa, Carla Corrensa oraz Ericha Tschermaka. Niedługo później William Bateson określa program badawczy genetyki,
zaś Wilhelm Johannsen wprowadza fundamentalne dla tej dyscypliny pojęcia: genu, genotypu oraz fenotypu — zastępując tym samym obciążone historycznie i metafizycznie pojęcia stosowane przez Mendla (jak np. określenie
„elementów” na jednostki dziedziczenia)1. Umożliwiło to dynamiczny rozwój
—————————
1 Johannsen wprost wskazywał na tę motywację, pisząc: „Słowo gen jest zupełnie wolne od wszelkich hipotez; wyraża jedynie fakt, iż w każdym przypadku charakterystyka organizmu zawarta jest
w komórkach rozrodczych za pomocą specjalnych uwarunkowań […], które obecne są w unikalny,
odrębny, a tym samym niezależny sposób – krótko mówiąc, dokładnie tym co chcemy określać jako
»geny« oraz »Gen« jest niczym więcej jak prostym słówkiem, łatwo wiążącym się z innymi, dlatego
może okazać się użyteczne dla określenia »jednostek dziedzicznych« w gametach, co zostało pokazane przez współczesne badania mendlowskie” (Keller 2000, 2).
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nauk biologicznych poprzez z jednej strony eksperymentalny charakter badań Thomasa H. Morgana, zaś z drugiej konceptualne prace związane
z ustanowieniem dla darwinowskiej teorii ewolucji adekwatnej teorii dziedziczenia; badania prowadzone przez wielu biologów oraz matematyków
zwieńczone zostały sformułowaniem syntetycznej teorii ewolucji.
Pomimo tych rewolucyjnych osiągnięć na polu nauk biologicznych, sami
badacze pozostawali z reguły niechętni w udzielaniu odpowiedzi na pytanie
o to czym w zasadzie są geny; Johannsen pisał: „Jeśli […] chodzi o naturę
»genów«, to nie ma sensu proponować jakichkolwiek hipotez; istotne jest, że
pojęcie »genu« odnosi się do rzeczywistości w świetle mendelizmu” (Keller
2000, 2). Morgan w mowie noblowskiej wprost stwierdził, iż „…nie ma konsensu pomiędzy genetykami odnośnie tego, czy geny są jednostkami (fizycznie) realnymi, czy czysto fikcyjnymi” (Keller 2000, 2). Najistotniejsze cechy
genów wynikały z mendlowskiej koncepcji i stanowiły o eksplanacyjnej sile
teorii dziedziczenia; ich dyskretność oraz warunkowanie cech (fenotypu)
wraz z zasadami Mendla o czystości gamet i niezależnej ich segregacji zostały przeniesione do XX wiecznej genetyki.2
Na poziomie deklaracji współtwórcy genetyki dalecy byli od jednoznacznego określenia, czym jednostka dziedziczenia miałaby być. Na poziomie
teoretycznym i pojęciowym skoncentrowano się na funkcjonalnym charakterze genów: relacji pomiędzy występowaniem cech, genów oraz sposobami
dziedziczenia. Na poziomie eksperymentalnym traktowano te funkcjonalne
jednostki jako obiekty realne, analogicznie do „atomów w naukach fizycznych” (Keller 2010, 2–3); to, co Morgan nazywał genem, odnosił w zasadzie
do jakiejś wyodrębnionej ze względu na funkcjonalność części chromosomu
(Burian 2004, 135–138).
W konsekwencji tej swoistej niechęci genetyków do spekulacji odnośnie
konstytucji genów, rozpoczął się powolny marsz ku molekularyzacji biologii,
a w szczególności genetyki. Uczeń Morgana, Hermann J. Muller, był jednym
z inicjatorów tego kierunku badań; kwestią kluczową według amerykańskiego biologa było zrozumienie charakterystyki genu jako obiektu fizycznego.
Podobnie jak w dotychczasowym rozwoju genetyki przyjęto mendlowskie
założenia — dyskretności i funkcjonalności — dla abstrakcyjnego pojęcia
genu, tak Muller o fizycznym nośniku przyjął założenia uzupełniające: zdolność do autokatalizy (zdolność do replikacji jednostek dziedziczenia w fizykochemicznym procesie) oraz heterokatalizy (fizykochemicznych ścieżek
wpływania na fenotyp) (Rheinberger, Müller-Wille, & Meunier, 2015). Zachowanie podstawowych intuicji z klasycznej genetyki i uzupełnienie ich
opisem odnoszącym się do poziomu fizykochemicznego było bodaj podstawową intuicją w procesie molekularyzacji tej dyscypliny.
—————————
2 Doszło rzecz jasna do znaczącej modyfikacji wypracowanych przez Mendla „praw”. Wraz z rozwojem genetyki opisano zjawiska kodominacji, plejtropii itp. – ograniczając zastosowanie Mendlowskich zasad. Niemniej, idee dyskretności oraz relacji genotyp-fenotyp pozostały niezwykle istotne.
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Ta zmiana sposobu myślenia o genach wymogła trwające kilka dekad poszukiwanie, wśród wielu potencjalnych kandydatów na nośnik informacji
dziedzicznej, tej właściwej molekuły — DNA. Uznanie tego, jaką fizyczną
strukturę posiada kwas deoksyrybonukleinowy, wykroczyło poza hipotezy
i stało się powszechnie obowiązującym paradygmatem dopiero dzięki pracy
Francisa Cricka, Jamesa Watsona, Rosalindy Franklin i Maurice’a Wilkinsa,
której efektem był model podwójnej helisy DNA. Dzięki temu modelowi udało się adekwatnie określić sposób replikacji jako semikonserwatywny (a więc
odniesiono się do założenia Mullera dotyczącego autokatalityczności), mniej
fortunne było wyjaśnienie zjawiska heterokatalityczności w postaci hipotezy
sekwencyjnej Cricka.
Przed omówieniem tego, do jakich komplikacji koncepcyjnych doszło
wokół pojęcia genu, istotne jest jeszcze przedstawienie konsekwencji modelu
podwójnej helisy, które zaprezentował Crick; wspomniana wcześniej hipoteza sekwencyjna stanowi, iż: „…specyficzność fragmentu kwasu nukleinowego
podlega ekspresji wyłącznie według swojej bazowej sekwencji (kolejności
nukleotydów) a także, że sekwencja jest prostym kodem dla sekwencji aminokwasów jakiegoś białka” (Crick 1958, 152). Crick wprost określa w ramach
tej hipotezy w jaki sposób można byłoby przełożyć klasyczną koncepcje genu
na poziom molekularny.
Crick opracował także model przepływu informacji genetycznej, nazwanym Centralnym Dogmatem Biologii Molekularnej, który opisywał w sposób
następujący:
„…gdy informacja przejdzie do białka nie jest możliwe by się̨ z niego wydostała. Dokładniej ujmując, transfer informacji z kwasu nukleinowego do innego
kwasu nukleinowego lub z kwasu nukleinowego do białka może zajść, lecz
transfer (informacji — przyp. A. A. Z.) z białka do białka lub z białka do kwasu
nukleinowego jest niemożliwy” (Crick 1970, 562).

Idea Centralnego Dogmatu wydaje się znacznie ogólniejsza niżeli hipoteza
sekwencyjna; noblista wskazuje bowiem w jakich kierunkach przepływać
może informacja genetyczna.

PROBLEM POJĘCIA GENU

Wydaje się zasadne przyjąć za Lennym Mossem, iż w genetyce klasycznej
genem był pewien abstrakcyjno-instrumentalny obiekt, odnoszony do
poziomu najwyżej chromosomalnego — zbiór różnych potencjalnych elementów fizycznych, które funkcjonalnie mają wpływ na cechy (fenotyp),
jednocześnie możliwe do jednostkowego wskazania. W tym wypadku
rozróżnienie na kontekst genetyczny i poza-genetyczny wydaje się nie mieć
sensu, bowiem gen nie funkcjonuje jako jednostka fizyczna, a raczej jed-

O problematyce konceptualizacji pojęcia genu

153

nostka funkcjonalna. Moss nazywa taką strukturę „Genem-P”3 (Moss 2003,
60)4.
Sytuacja mocno by się skomplikowała, gdyby próbować przełożyć w pełni
intuicje przyjęte dla „Genu-P”, genu w sensie klasycznym, na poziom molekularny. Wyodrębniona w taki właśnie sposób neoklasyczna koncepcja genu
zaistniała dzięki wspomnianej wcześniej hipotezie sekwencyjnej, która
reprezentowana była metaforą koralików na łańcuszku (ang. beads on
a necklace). W propozycji tej Crick zakładał, iż struktura DNA przekładalna
jest 1:1 na strukturę białka; w konsekwencji twierdzenie, iż dla pojedynczej
struktury genu (ciągu nukleotydów) istnieje jeden efekt białkowy (jeden genjedno białko), jest zasadne. Ambicją było zachowanie unifikacyjnej charakterystyki genu klasycznego na poziomie molekularnym.5 Hipoteza ta szybko
została sfalsyfikowana i porzucona6; niemożność sensownego przełożenia
koncepcji klasycznej na poziom molekularny7 przyczyniła się do poważnego
kryzysu definicyjnego w kontekście pojęcia genu (Stotz, Griffiths, Knight
2004; Stotz, Griffiths 2006).
Kontrowersja w kwestii odpowiedniego określenia genu jest wciąż obecna
w dyskursie filozoficznym. W ramach filozofii biologii powstało wiele koncepcji starających się opisać owo pojęcie. Wśród nich znajdują się też takie,
które przesuwają oś problemu w kwestii funkcjonowania pojęcia genu
w ramach szerszych nurtów, jakimi są redukcjonizm oraz genocentryzm.
W takiej tradycji znajduje się przykładowo Alexander Rosenberg; ów filozof
koncentruje się w znacznie większym stopniu na problematyce eksplanacyjnej i wskazywania na prymat przyczynowo-skutkowy genetycznych zjawisk
molekularnych, niżeli na problemie tego czym jest gen lub do czego pojęcie
genu się odnosi (Rosoff, Rosenberg 2006; Rosenberg, McShea 2008; Rosenberg 2008).
Inną strategią obrała Evelyn Fox Keller; ta amerykańska filozofka przyjmuje koncepcję antyredukcjonistyczną. Autorka tej interpretacji proponuje
by rozważać koncepcję genu jako jednego ze składników procesów rozwojowych. Gen w tym sensie należy rozumieć jako część składową procesów komórkowych i międzykomórkowych, funkcjonujących w wyniku działania
złożonego, samo-regulującego, dynamicznego i rozproszonego systemu organizacji, innymi słowy Keller argumentuje za rozpatrywaniem tych zjawisk
w sposób holistyczny.
—————————
„P” odnosi się do fenotypu (phenotype).
Aczkolwiek Burian wskazywał, że już na poziomie klasycznej genetyki odniesienia pojęcia genu
były, co najmniej, niejednoznaczne w perspektywie ciągłości badań Mendla, Batesona oraz Morgana
(Burian 2004, 137–142).
5 Ambicje te są obszernie opisane w kontekście koncepcji redukcjonistycznych (por. np. (Schaffner 1993; Rosenberg 1985; Sarkar 1998).
6 Pewne przejawy takiej wersji neoklasycznej koncepcji genu pojawiają się w kontekście zdyskredytowanej idei genetycznego determinizmu (por. np. (Rosoff, Rosenberg 2006)).
7 Równie obszerne są dyskusje dotyczące problemu przekładalności koncepcji genu klasycznego
na poziom molekularny; obejmują zagadnienia związane z wieloraką realizowalnością (por. np.
(Hull 1974)), czy też zastrzeżeniami metodologicznymi: (Robert 2004, 3–4).
3

4
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W powyższym kontekście Keller wysuwa propozycję wyodrębnienia programu genetycznego, zlokalizowanego w DNA, służącego jako matryca do
syntezy sekwencji aminokwasów oraz programu rozwojowego, który jest już
nie-genetyczny – rozproszony w rozwijającym się organizmie; składa się nań
materiał genetyczny wraz z szeroką strukturą sieci komórkowych pełniących
funkcję kontrolną nad DNA. Keller wskazuje, iż kontekst poza-genetyczny
pełni istotną rolę w zakresie ekspresji DNA. Powstaje zasadne pytanie, czy
koncepcja ta utrzymuje ciągłość względem intuicji wiązanych z pojęciem
genu — przede wszystkim dyskretności genów oraz funkcjonalności (Keller
2013). W kwestii dyskretności genu, Keller zdaje się zrywać z tą intuicją:
genem nie jest jakiś wyodrębniony obiekt, lecz funkcję tę przejmuje złożona
struktura — zawierająca materiał genetyczny oraz czynniki poza-genetyczne.
Rozważając drugą kwestię, a mianowicie funkcjonalności można dojść do
wniosku, że o ile w ogóle byłoby możliwe przełożenie funkcjonalności genu
w sensie klasycznym na tak bogaty opis molekularny, to jak w przypadku
większości koncepcji holistycznych problemem jest ustalenie granic. Charakterystyka pojęcia genu przedstawiona przez Keller wydaje się dość radykalnie odmienna względem klasycznych intuicji. Niemniej, proponowane
przez nią pojęcie genu nie wydaje się przybliżać do kwestii tego, w jaki sposób funkcjonuje ono w genetyce molekularnej.8
Zgoła inną propozycję przedstawiają Paul Griffiths i Karola Stotz: proponują oni koncepcję genu nominalnego. Gen w sensie nominalnym jest ideą
prostą: jest to dowolna sekwencja wystarczająco podobna do innych, które
nazywane są genami; jest uzależniona od aktualnych potrzeb badawczych
i określana bądź ze względu na funkcję, bądź ze względu na strukturę. Chociaż trudno to uznać za koncepcję spełniającą większe nadzieje w kwestii
utrzymania ciągłości między genetyką klasyczną a molekularną, to pojawia
się tutaj interesujący motyw: skoncentrowania się na praktyce badawczej.
Wydaje się na tę chwilę niemożliwe by wskazać na poziomie molekularnym obiekt, który odpowiadałby klasycznemu pojęciu genu, jak wskazują
Griffiths i Stotz: „na ten moment posiadamy raczej abstrakcyjną, otwartą
(na interpretacje) i uogólnioną koncepcję genu, pomimo tego, że nasze zrozumienie struktury oraz organizacji materiału genetycznego jest znacznie
większe” (Griffiths, Stotz 2007, 97).
Pojawia się zatem pokusa eliminatywizmu, a przynajmniej sceptycyzmu
wobec pojęcia genu w sensie molekularnym. Tego rodzaju propozycje przedstawia choćby Philip Kitcher, który pisał: „…nie ma czegoś takiego jak biologia molekularna genu. Istnieje jedynie biologia molekularna materiału genetycznego” (Kitcher 1982, 357). Richard Burian przeprowadził dosyć obszerną
krytykę zagadnienia genu w sensie molekularnym; wskazywał na mętność
—————————
8 Wydaje się, że Keller zbliża się do tradycji związanej z koncepcjami DST (Developmental System
Theory) oraz EvoDevo (Evolutionary Developmental Biology), które w znacznie większym stopniu
rozwijają propozycje pewnych kierunków badań, niż podejmują się odtwarzania praktyki badawczej.
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w odnoszeniu tego pojęcia do poziomu molekularnego. Argumentacja Buriana ujawnia, iż pojęcie genu na poziomie molekularnym jest zarówno zbyt
wąskie (restrykcyjne), bowiem nie pozwala na włączenie elementów molekularnych grających ogromną rolę w ekspresji i regulacji DNA (uderza w warunek funkcjonalności), jak i zbyt niejasne, ponieważ uniemożliwia ustalenie
genów jako jednostek (to z kolei narusza warunek dyskretności) (Burian,
2004, 126–144; Waters 2013). W związku z powyższym można wysnuć
wniosek, że w odniesieniu do poziomu molekularnego intuicje względem
genu w sensie klasycznym nie mogą być spełnione. Z tego powodu autorzy
tacy jak Burian proponują by w analizach filozoficznych mówić o materiale
genetycznym; stoi za tym szeroko pojęty pragmatyzm.
Przyjmując powyższe założenia, stanowisko sceptycyzmu wobec genów staje
się interesujące z kilku powodów: umożliwia przeniesienie ciężaru problematyki na grunt praktyki badawczej genetyki molekularnej (jest to argument,
który podnoszą również Griffiths i Stotz), umożliwia rezygnację z perspektywy
holistycznej (co stanowi najsłabszą część propozycji Keller), jednocześnie pozostawia miejsce na rozwój dyscypliny umożliwiając badanie innych czynników
molekularnych (pozostawia w związku z tym pewien stopień redukcjonizmu,
ale bez popadania w fundamentalistyczny genocentryzm).
GEN I MATERIAŁ GENETYCZNY

Przyjąwszy ustalenia wcześniejsze można stwierdzić, że podstawowym
obiektem badań genetyki molekularnej jest materiał genetyczny, czy też odnosząc się bezpośrednio do pojęcia genu: taka część materiału genetycznego,
którą grupa ekspertów uzna ze względu na strukturę lub funkcję za gen (co
jest w gruncie rzeczy zgodne z propozycją genu nominalnego Stotz i Griffithsa). Przyjmując ponadto, że genetyka molekularna jest nauką przede
wszystkim laboratoryjną wydaje się możliwe spojrzenie na tak określony
obiekt w perspektywie pewnych elementów koncepcji nowego eksperymentalizmu9; trudno byłoby w ramach tego krótkiego tekstu dokonywać rekonstrukcji praktyki badawczej genetyki molekularnej w kontekście tej rozległej
(ale też niejednorodnej) tradycji,10 stąd przyjdzie rozważyć tylko pewne
aspekty tej koncepcji.
—————————
9 Nowy eksperymentalizm jest interesującym podejściem w filozofii nauki, stawiającym na znaczenie praktyki badawczej oraz kierującym zainteresowanie na przeprowadzanie eksperymentów,
niżeli konstruowanie teorii; obszerne omówienie tego stanowiska odnaleźć można w: (Zeidler, Sobczyńska 1994).
10 Jak wskazuje Zeidler „Nurt ten jest na ogół, lecz niesłusznie, kojarzony przede wszystkim
z I. Hackingiem, […], i filozoficznymi tezami przez niego głoszonymi. Tymczasem pod tę nazwę
podpada szeroka grupa filozofów nauki, którzy za główny przedmiot metodologicznych i filozoficznych analiz uznali eksperymentalną praktykę badawczą nauk przyrodniczych.” Jak dalej stwierdza:
nowy eksperymentalizm jako stanowisko polega przede wszystkim na przesunięciu zainteresowania
z teorii w stronę eksperymentu (Zeidler 2011, 16).
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Jak wskazuje Ian Hacking, jeden ze współtwórców rozważanego tutaj
stanowiska, możliwe jest wyodrębnienie kilku istotnych typów działalności
w obrębie praktyki badawczej. Według tego filozofa są to: kreowanie nowych
zjawisk, umiejętność manipulacji oraz znajomość zależności przyczynowych
(Hacking 1994, 10–11). Hacking rozważa w swoich pracach przede wszystkim przypadek fizyki, jednakże wydaje się, że można podjąć próbę przełożenia tych rozważań także na praktykę badawczą nauk biologicznych.
Pierwszym pojęciem, o którym pisze Hacking jest „zjawisko”; koncepcję
zjawiska przedstawia w sposób następujący: „Eksperymentatorzy powołują
do życia zjawiska, które nie istnieją w przyrodzie w stanie czystym” (Hacking
1994, 10); można przyjąć, iż zjawiska to pewne regularności wytwarzane
w laboratorium. Idea ta jest szeroka i można interpretować ją na kilka sposobów (por. (Zeidler 1994)), lecz tutaj przyjąć można tę zasadę całkiem
literalnie. Można argumentować, że pewne typy obiektów kreowane w laboratoriach biologicznych będą nosiły znamiona oryginalnych obiektów niewystępujących w przyrodzie „w stanie czystym” (pomimo użycia jak najbardziej
fizycznych i chemicznych środków do ich wytworzenia). Przykładem takowych mogą być zarówno różne koncepcje sztucznego życia (artificial life)
(Chodasewicz 2017), jak i mniej abstrakcyjne obiekty, np. syntetyczne analogi kwasów rybonukleinowych, tzw. XNA (Xeno Nucleic Acids).11
Hacking wskazuje kolejno zagadnienie manipulacji, które można dla
koncepcji nowego eksperymentalizmu przyjąć jako działalność inżynieryjnobadawczą poprzez wykorzystywanie znanych własności jakiegoś obiektu do
wytwarzania czegoś nowego. Przykładem mogą być procedury klonowania,
zapładniania in vitro, czy również modyfikacji struktur genetycznych,
np. tak zwane gene-knockout (polega na dezaktywacji działającego genu –
w zakresie ekspresji, regulacji itp.).
Ostatnia kwestia dotyczy znajomości związków przyczynowych w kontekście badanego obiektu (może to być przykładowo znajomość tego, jaki jest
efekt ekspresji pewnej struktury genetycznej). Jak zostało przytoczone wcześniej, Griffiths i Stotz uznają, iż biologia posiada bardzo dobre rozeznanie w
funkcjonowaniu, strukturze i organizacji materiału genetycznego; zasób
wiedzy na ten temat jest bardzo rozbudowany. Praktyka badawcza zdaje się
potwierdzać tę intuicję: istnieje wiele dobrze opracowanych modeli przyczynowych w odniesieniu do funkcjonowania materiału genetycznego (niejednokrotnie przy uwzględnieniu kontekstu poza-genetycznego). Za przykład
tego może posłużyć badanie zjawiska bioluminescencji bakterii V. fischeri.
Kolonie tych bakterii zamieszkują specjalne organy niewielkich kałamarnic
z gatunku E. scolopes; wspomniane bakterie wytwarzają światło wyłącznie
w przypadku dużego ich zagęszczenia w jednym miejscu. Ogólny schemat
tego procesu jest opisywany następującym modelem: bakterie znajdujące się
—————————
11

Dla bardzo ogólnego i przystępnego zarysowania czym XNA jest zob. np. (Gonzalez, 2012).
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w zamkniętym środowisku produkują specjalną molekułę (autoinduktor);
gdy w środowisku osiągnięta zostanie graniczna ilość tego związku, uaktywniany jest proces fizjologiczny, regulujący ekspresję odpowiednich sekwencji
genetycznych, w efekcie czego V. fischeri podlegają bioluminescencji (Dunlap, 1999)12.

Christopher Waters oraz Bonnie Bassler stworzyli model graficzny będący reprezentacją powyższego opisu (Waters, Bassler 2005).
W związku z powyższym przyjąć można, iż opisy zjawisk na gruncie
genetyki molekularnej mogą spełniać podstawowe kryteria eksperymentalne
przyjęte przez Hackinga. Jak zostało wskazane: materiał genetyczny służy
kreacji nowych zjawisk, podlega manipulacji oraz znane są zależności
przyczynowe dotyczące jego funkcjonowania.13
Teoretyczny wymiar pojęcia genu staje się w tym świetle znacznie mniej
istotny. Wcześniejsze konceptualizacje stawiały na ugruntowane teoretycznie definicje tego pojęcia; w perspektywie eksperymentalnej, to sposoby
manipulacji materiałem genetycznym wyznaczają sposoby konceptualizowania tego pojęcia. Intuicję tę podejmuje przykładowo Burian wskazując, że
istnieje wiele grup eksperckich, które przyjmują bardzo zróżnicowane
—————————
Niezwykle ciekawe jest działanie bioluminescencji oraz sposób odkrycia tego zjawiska (por. np.
(Waters, Bassler 2005)). Należy nadmienić, że zjawisko to występuje w kontekście szerszego zagadnienia jakim jest quorum sensing.
13 Natomiast nowe zależności również rozpoznawane są na drodze manipulacji — poprzez choćby
wspominany gene knockout.
12
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pojęcia genu. Argumentuje on, iż w wielu dyscyplinach biologicznych można
wskazać ugruntowane w ramach tych dyscyplin posługiwanie się pojęciami
genu14, które pozostaną niekompatybilne względem pojęcia przyjmowanego
w genetyce molekularnej. Istotny wniosek jaki można wysnuć stanowi, że
pojęcie genu jest interpretacyjnie i znaczeniowo otwarte.
Wydaje się, że takie przesunięcie zainteresowania z teoretycystycznego
punktu widzenia w stronę praktyki badawczej umożliwia znacznie lepsze
zrozumienie tego, w jaki sposób pojęcie genu w naukach biologicznych
funkcjonuje. Oznacza to również, że konceptualizacji tego pojęcia dokonywać można wyłącznie w obrębie kontekstu badawczego pewnej dyscypliny; możliwe nawet, że w kontekście ustalonego problemu badawczego.
KONKLUZJE

Przedstawiona tutaj analiza historyczna, chociaż mocno ograniczona, pozwala przypuszczać, iż wraz z rozwojem nauk biologicznych w ostatnich stu
latach pojęcie to przestało spełniać pokładane przez Johannsena nadzieje;
gdy na początku XX wieku pisał on, że „…słowo »gen« jest zupełnie wolne
od hipotez” (Keller 2000, 2). Obecnie pojęcie genu jest już obciążone „rzeczywistością mendlowską”, która na poziomie molekularnym stanowi istotne ograniczenie. W perspektywie genetyki molekularnej niemożliwe wydaje
się utrzymanie podstawowych intuicji i założeń wiązanych z genem w sensie
klasycznym – dyskretnością i funkcjonalnością – intuicję tę zdaje się potwierdzać między innymi Burian.
Zaprezentowana tutaj propozycja przesunięcia ciężaru konceptualizacji
pojęcia genu z perspektywy teoretycystycznej w stronę praktyki badawczej
ma charakter wstępny; dalszej pracy wymaga z całą pewnością głębsza analiza funkcjonowania tego pojęcia w ramach genetyki molekularnej – chociażby z perspektywy modeli teoretycznych, które stanowią wytwory praktyki
badawczej.
ISSUES WITH GENE CONCEPT
ABSTRACT

This article provides an initial analysis, from a historical standpoint, of the problematic nature of conceptualizations of the notion of gene in molecular genetics.
The starting point is an historical outline of the relation between classical genetics
and molecular genetics; it is indicated how the conceptual baggage of classical ge-

—————————
14 Burian przytacza przykłady biologii ewolucyjnej (zainteresowanej ewolucją aminokwasów) oraz
medycyny genetycznej (zainteresowanej chociażby szlakami metabolicznymi). Wskazuje on, że
chociaż obie dyscypliny posługują się różnymi pojęciami genu, to są to pojęcia dobrze ugruntowane
w ramach ich praktyki badawczej.
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netics influenced the development of the concepts of gene used later in molecular
biology. I also reveal two problems of genes in the philosophy of science, i.e., skepticism concerning genes and the concept of nominal gene. I conclude that concept of
gene functioning within the framework of molecular genetics should be considered
from the point of view of experimentalism and pragmatism. It seems that the concept of gene on the molecular level should be conceptualized—in order to remain
functional—as broadly as possible and in relation to genetic material.
Keywords: philosophy of biology, genetics, new experimentalism.
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INTENCJONALNE ZACHOWANIA
MAŁP CZŁEKOKSZTAŁTNYCH
STRESZCZENIE

Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule będą intencjonalne zachowania
małp człekokształtnych. Poprzez analizę obserwacji terenowych spróbuję odpowiedzieć na pytanie czy zachowania intencjonalne są zachowaniami czysto ludzkimi, czy
może występują również w świecie zwierząt. Przedstawię koncepcję Michaela Tomasello, w której dzieli on intencjonalność na kilka poziomów i przyporządkuję zachowania małp do poziomów zaproponowanych przez tego autora.
Słowa kluczowe: intencjonalność, intencjonalność jednostkowa, intencjonalność współdzielona, intencjonalność kolektywna, małpy człekokształtne, szympansy,
środowisko naturalne.

WPROWADZENIE

Michael Tomasello w swojej książce Historia naturalna ludzkiego myślenia1 sformułował tezę, że ludzkie myślenie jest wyjątkowe na tle innych
gatunków, gdyż tylko gatunek ludzki w toku ewolucji wypracował szczególną
formę intencjonalności, a mianowicie intencjonalność współdzieloną. W
niniejszym artykule przeanalizuję koncepcję Tomasello i omówię kilka obserwacji poczynionych w środowisku naturalnym jak i laboratoryjnym przez
prymatologów takich jak Jane Goodall, Satoshi Hirata, i S. Kühl Hjalmar.
Badania laboratoryjne pokazują potencjał małp człekokształtnych, jednak
dopiero obserwacje poczynione w środowisku naturalnym pozwalają stwierdzić to, jak osobniki radzą sobie z problemami codzienności.
Tomasello proponuje wydzielić trzy etapy ewolucji ludzkiego myślenia,
intencjonalność indywidualną, współdzieloną i kolektywną. Motywem przewodnim jego pracy jest porównywanie zdolności intelektualnych małp człekokształtnych ze zdolnościami ludzi. Autor skupia swoją uwagę wyłącznie na
—————————
1 Michael Tomasello jest amerykańskim psychologiem rozwojowym, który w swoich licznych pracach próbuje zidentyfikować procesy poznawcze charakterystyczne dla rodzaju ludzkiego. M. Tomasello, Historia naturalna ludzkiego myślenia, przeł. B. Kucharzyk, R. Ociepa, Copernicus Center
Press, Kraków 2015, s. 36–37.
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procesach mentalnych – myśleniu, gdyż jak sam zaznacza pozwala to skoncentrować się na jednym procesie poznawczym, ale złożonym z kilku elementów:
— umiejętności analizowania doświadczeń,
— umiejętności wyciągania wniosków z wcześniejszych doświadczeń
(analiza przyczynowo-skutkowa),
— symulacji zachowań, które jeszcze się nie wydarzyły,
— umiejętności oceny a także samokontroli behawioralnej wcześniej
przeanalizowanych zachowań – co w sumie z wcześniej przytoczonymi
cechami umożliwia osobnikom przemyślane działania.
Spróbuję pokazać, że próbę wyjścia z tej właśnie trudności stanowi koncepcja Tomasello i zaproponowane przez niego etapy ewolucji ludzkiego
myślenia.
Intencjonalność w prymatologii
Tomasello uważa, że u małp człekokształtnych występują dwie kategorie
procesów poznawczych: (i) skupienie na świecie fizycznym oraz (ii) stosunkach społecznych. Procesy pierwszego typu w głównej mierze odnosi się do
pozyskiwania pożywienia. Aby w środowisku naturalnym zdobyć pokarm
osobniki muszą posiadać zdolność obserwacji, przemieszczania się oraz śledzenia celu. Następnie człekokształtny osobnik musi odseparować pożywienie jadalne od trującego, czyli musi dojść do rozpoznania cech szczególnych
oraz kategoryzacji. Kolejnym etapem jest zdobycie takiej ilości pożywienia
by każdy z osobników mógł się posilić – w tym przypadku małpy wykazują
się zdolnościami kwantyfikacyjnymi. Ostatnią czynnością wykonywaną jest
zdobycie pożywienia, a to wymaga rozumienia związków przyczynowoskutkowych.2
Człekokształtne stanowią wyjątek na tle innych naczelnych w zakresie
wytwarzania i posługiwania się narzędziami. To może świadczyć o rozumieniu związków przyczynowo- skutkowych, a nawet o istotnie rozwiniętych
zdolnościach manipulacyjnych. Małpy człekokształtne używają jednego narzędzia do tego by wytworzyć inne narzędzie, tym ostatnim zaś posługują się
do zdobycia pożywienia. W klasycznym rozumieniu wytwarzanie narzędzi
wymaga od jednostki analizy wykonywanych przez nią działań i wyobrażenia
sobie efektu końcowego.3 Jane Goodall4 w trakcie obserwacji żyjących
w środowisku naturalnym szympansów, zauważyła szerokie wykorzystanie
przez nie narzędzi w celu zmiany otoczenia. Od klasycznych w literaturze
przedmiotu wędek do połowu termitów, po kamienie służące do rozłupywa—————————
Ibidem, s. 36–37.
Ibidem, s. 37.
4 Jane Goodall to brytyjska badaczka małp człekokształtnych, która swoją młodość spędziła na obserwacji szympansów w Gombe. Obecnie Goodall prowadzi wykłady propagujące potrzebę zwiększenia ochrony środowiska naturalnego i małp człekokształtnych.
2
3
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nia różnych przedmiotów i wydobywania miodu, skończywszy na wykałaczce
do zębów zrobionej z cienkich patyków. Wędki do połowu insektów były
zróżnicowane odpowiednio do tego, na co dany szympans polował; termity
poławia się specjalnie przygotowanymi trawami i pnączami, natomiast wydobywanie mrówek siafu wymaga długiego i w miarę sztywnego kija. Człekokształtne na połów zawsze przychodzą przygotowane, niosąc ze sobą kilka
wędek na zapas – tak by w przypadku uszkodzenia narzędzia można było
sięgnąć po następne.5 Z ciekawszych sposobów wykorzystania narzędzi
można podać przeżute liście, które stają się podobne w konsystencji do gąbki, to umożliwia szympansom napicie się wody z trudno dostępnych miejsc;
takie gąbki służą również do wyciągania resztek mózgów z czaszek upolowanych pawianów. Liście w środowisku naturalnym mają szereg zastosowań,
od wycierania błota z sierści, jako papier toaletowy w przypadku
rozwolnień,skończywszy na opatrywaniu ran.6
Analizując inne doświadczenia wykonywane na małpach człekokształtnych można zauważyć pewną prawidłowość: małpy człekokształtne nie mają
trudności z wytwarzaniem narzędzi, szukaniem kreatywnych rozwiązań
w nowopowstałych problemach z wydobyciem pożywienia oraz utrzymują
kognitywną reprezentację przedmiotu w trakcie poszukiwań narzędzi. Co
ciekawe, bonobo żyjące w środowisku kontrolowanym zachowują narzędzia
na później, takiej obserwacji natomiast nie poczyniono w środowisku naturalnym.7 Przyznanie małpom człekokształtnym zdolności do myślenia intencjonalnego jednostkowego nie jest niczym szokującym w świecie nauki;
można wskazać wiele eksperymentów potwierdzających tę teorię. Człowiekowate myślą przyczynowo-skutkowo, znają swoje miejsce w hierarchii stada; oznacza to, że potrafią myśleć pierwszoosobowo.
Natomiast intencjonalność współdzielona i kolektywna są tymi rodzajami
intencjonalności, którą Tomasello przypisuje tylko i wyłącznie gatunkowi
ludzkiemu. Zastanówmy się czy słusznie analizując problem intencjonalności współdzielonej. Małpy człekokształtne tworzą stałe sojusze w swoim
stadzie, gdy jednak mają do wyboru zdobywanie pożywienia albo we współpracy, albo samodzielnie, to zawsze starają się to robić w pojedynkę. Zastanawiające są również procesy myślowe jakie towarzyszą małpom człekokształtnym w trakcie wspólnych polowań. Można przytoczyć dwie interpretacje zdobywania pożywienia: pierwsza z nich zakłada, że człekokształtne
mają wspólny cel i koordynują swe działania tak, by zrealizować ów cel
wspólnie. W ramach drugiej interpretacji przyjmuje się, że każda z małp
biorąca udział w polowaniu działa samodzielnie i widząc swoich konkurentów oraz rozumiejąc ich intencje stara się ich wyprzedzić, lub po krytycznej
—————————
5 J. Goodall, W cieniu człowieka, przeł. G. Bujalska-Grϋm, L. Grϋm, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1974, s. 56, 325–328.
6 Ibidem, s. 325–328.
7 M. Tomasello, Historia naturalna ludzkiego myślenia, op. cit, s. 37–38.
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ocenie swoich własnych umiejętności łowieckich, pilnuje tylko by zwierzę, na
które polują inne małpy nie uciekło.8
W 1953 roku małpa nazwana Imo (mająca w tym czasie 1,5 roku) rozpoczęła mycie batatów w wodzie. Zachowanie to okazało się o tyle istotne, że
inne małp zaczęły ją naśladować. W pierwszym roku były to jedynie trzy
osobniki, jednak z każdym kolejnym rokiem obserwacji liczba ta się powiększała. Pierwszy okres obserwacji obejmował lata 1953–1958. Zaobserwowano wtedy, że owo zachowanie przyjęło się u 18,1% dorosłych i 78,9% młodych osobników w wieku między 2–7 lat. W okresie między 1958–1959 zauważono, że wszystkie osobniki urodzone w tym okresie zaakceptowały metodę mycia batatów w wodzie i uważały to za normalne zachowanie.9 W latach
1953-1956 małpy myły bataty w zbiorniku z czystą wodą, jednak w latach
1957-1958 wiele osobników zaczęło myć bataty w słonej wodzie morskiej. Do
grudnia wszystkie osobniki wykazujące zachowania mycia batatów korzystały z wody morskiej. Istnieją dwa powody, dla których małpy mogły zacząć
używać słonej wody: po pierwsze w okresie suszy strumień z czystą wodą
zanikał, po drugie bataty z solonej wody smakują lepiej. Autorzy badania
uważają, że obydwie interpretacje są prawdziwe.10
Mając 4 lata Imo dokonała kolejnego przełomowego odkrycia. Małpy
zbierały z ziemi ziarna zboża, ale zawsze wraz z ziarnami podnosiły też odrobinę piasku. Wynika to z mniejszych możliwości manipulacji palcami w kończynach górnych. Jeżeli mieszaninę piasku i ziaren wrzuci się do wody to
piasek opadnie na dno, a ziarna będą unosić się na powierzchni. W latach
1956-1963 tego zachowania nauczyło się 38,7% małp. Interesującym wydaje
się przedział wiekowy w jakim małpy najczęściej uczyły się oddzielać ziarno
od piasku, gdyż przypadał on na wiek od 2 do 4 lat.11
W zależności od interpretacji pojęcia kultury, możemy w powyżej opisywanym zachowaniu małp zauważyć zachowania przedkulturowe. Brytyjski
historyk Felipe Fernández-Armesto12 uważa, że pojęcie kultury oprócz
swojego wąskiego znaczenia może mieć też szerokie, zgodnie z którym za
kulturę, można przyjąć wszelkie zachowania nie podlegające dziedziczeniu,
a nabywane poprzez naukę. Co by oznaczało, że użycie słów takich jak: protokultura, zachowanie przedkulturowe, jest zbyteczne. 13
Inne ciekawe obserwacje zostały poczynione w zachodniej Afryce (Boe,
Sangardei, Mt. Niba, Comoé). Oto cztery żyjące niezależnie od siebie grupy
—————————
Ibidem, s. 65–67.
S. Hirata, K. Watanabe, M. Kawia, “Sweet-Potato Washing” Revisited https://www.japanmonkeycentre.org/pdf/sweet-potato-washing/Hirata-2001-Sweet-potato-washing-revisited.pdf, s. 487–
493.
10 Ibidem, s. 494.
11 Ibidem, s. 495–497.
12 Felipe Fernández-Armesto wykłada historię środowiska na Univesity of London. Jest autorem
wielu książek historycznych.
13 F. Fernández-Armesto, Więc myślisz, że jesteś człowiekiem? Krótka historia ludzkości, przeł.
P. Kruk, REBIS, Poznań 2006, s. 39–40.
8
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szympansów zaczęły wykonywać kamienne kopce w pękniętych pniach
drzew lub dziuplach. Proces umieszczania każdego kolejnego kamienia na
kopcu wyglądał następująco: wrzucanie kamienia na drzewo przy użyciu
jednej lub dwóch rąk, uderzanie wielokrotne trzymanym kamieniem o pień
drzewa, wrzucanie kamienia do wydrążonej w drzewie dziury. W trakcie fazy
wstępnej tych zachowań oraz fazie narastającej naukowcy zaobserwowali
występowanie małpich wokalizacji. W niektórych grupach dochodziły jeszcze
dodatkowe fazy obejmujące uderzanie stopami o ziemię oraz zrywania liści
z drzew. Zaobserwowane zachowanie występuje tylko w tej części Afryki,
a uczynienie tego rodzaju użytku z kamieni jest nowym odkryciem naukowym. Warto podkreślić, że tego typu zachowanie może być społecznie nauczaną tradycją kulturową szympansów pochodzących z zachodniej części
Afryki.
Poniżej zaprezentuję schemat działania szympansów w trakcie budowania kamiennych kopców.
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Naukowcy prowadzący badanie proponują dwie hipotezy wyjaśniające tego typu zachowania. W ramach pierwszej wnosi się, że może być to zmodyfikowany pokaz męskiej siły u szympansów, który występuje u wszystkich
znanych grup i opiera się zwykle na uderzaniu rękami i nogami o ziemię.
Dołączenie do pierwotnego rytuału kamieni mogłoby poprawić donośność
hałasu jaki jest wtedy wytwarzany.
Druga z hipotez przedstawionych przez badaczy określa kontekst tych zachowań jako symboliczny; symboliczność ta może odnosić się do dwóch zgoła odmienne kwestie. Z jednej strony poprzez analizę czynności wykonywanych przez małpy wokół powyżej opisywanych kopców, wnosić można, że ma
to charakter rytualny i stanowić może o jakiejś klasie zachowań protoreligijnych. Inną interpretację uczeni uzależniają od rozmieszczenia legowisk małp względem kopców; przy odpowiedniej analizie rozłożenia owych
kopców względem legowisk możliwe jest wysunięcie wniosku, iż świadczy to
o symbolicznie rozumianym oznaczeniu terenu zajmowanego przez daną
grupę.14
Jane Goodall, która była jedną z inicjatorek badań nad prymatami, opisuje przykłady zachowań, które można wyjaśnić w kontekście współdzielonej
i kolektywnej intencjonalności; przedstawiła ona w swoich pracach obraz
„deszczowego tańca” wykonywanego przez grupę małp. Deszczowy taniec
jest formą powitania przez samce szympansów pierwszych obfitych opadów
w sezonie deszczowym. Zachowania te miały miejsce na pozbawionej drzew
polanie z niewielkim wzniesieniem. Grupa taneczna składająca się z siedmiu
osobników rozpoczynała swój taniec na górnej części wzniesienia. Część
uczestników stojąc na tylnych wyprostowanych kończynach kołysała się,
jednocześnie wydając dźwięki pohukiwania i posapywania. W pewnej chwili
jeden z tancerzy zbiegał w dół wzniesienia kierując się w stronę drzew, po to
by łapiąc konar drzewa przednimi rękami obrócić się w celu wytracenia
prędkości i wskoczenia na gałąź drzewa. W ślad za nim swój bieg rozpoczynała reszta grupy, łamiąc młode drzewka i machając nimi energicznie; część
osobników zbiegła zygzakiem. Po dobiegnięciu na skraj polany osobniki stały i rytmicznie machały głowami w przód i w tył. Takie przedstawienie
powtarzało się kilkukrotnie, trwając w sumie około 20 minut.15
Z analiz zachowań małp, a zwłaszcza człekokształtnych, wnosić można, że
istotnie przejawiają one działania intencjonalne na poziomie jednostkowym
oraz współdzielonym. Chociaż ryzykownym jest odwoływanie się tu do
intencjonalności kolektywnej, to przy zachowaniu pewnych postaw nieantropocentrycznych można byłoby spojrzeć na część behawioru małp również w tej perspektywie. Istotnym ograniczeniem jest, jednakże duży opór
w przyznaniu zwierzętom statusu kulturowego w sposób nie-antropo—————————
14 S. Hjalmar, S. Kühl, K. Kalan et al., Chimpanzee Accumulative Stone Throwing, https://
www.nature.com/articles/srep22219.
15 J. Goodall, W cieniu człowieka, op. cit, s. 75–77.
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centryczny (głównie ze względu na to, że sami jako gatunek posiadamy ramy
poznawcze ograniczone przez nasze kultury). Wymagałoby dużej odwagi
badawczej, a jednocześnie ogromnego wysiłku, podjęcie próby komunikacji
ze zwierzętami po przeanalizowaniu ich możliwości komunikacyjnych. Istnieją wyrażone wprost obiekcje w kwestii tego, czy taka komunikacja byłaby
możliwa. Thomas Nagel opisuje szeroko problematykę rozumienia zwierząt
w znanym tekście Jak to jest być nietoperzem. Nie miejsce tutaj na szeroką
dyskusję z jego argumentacją, ale warto przynajmniej się zastanowić, czy
istnieją istotne jakościowe różnice między gatunkami zwierząt (choćby tytułowym nietoperzem Nagla, a małpami człekokształtnymi), które mogłyby
wskazywać na choćby ograniczone możliwości międzygatunkowej komunikacji.
Przejdźmy teraz do dokładniejszego omówienia wielokrotnie wspominanej już koncepcji Tomasello.

INTENCJONALNOŚĆ JEDNOSTKOWA

Pierwszym etapem ewolucji myślenia według Tomasello była intencjonalność indywidualna, charakteryzująca się możliwością elastycznego podejmowania decyzji oraz możliwością tworzenia reprezentacji poznawczych
w oparciu o dane z analizy relacji zdarzeń następujących po sobie.16 To oznacza, że zanim jednostka zacznie działać będzie próbowała wyobrazić sobie
wszelkie możliwości działania. Co ważne, takie procesy Tomasello przypisuje
osobnikom żyjącym w mniej stabilnych warunkach środowiskowych, zaznaczając, że analiza nowo występujących sytuacji i elastyczność działania musi
być poprzedzona zrozumieniem relacji przyczynowo -skutkowych albo intencjonalnych.17
Warte zastanowienia jest to, jakie zdolności kognitywne powinna mieć
jednostka by można było mówić, że jej działanie cechuje się intencjonalnością indywidualną. Po pierwsze zatem, będzie to reprezentacja poznawcza
zwana też reprezentacją umysłu, którą możemy z kolei podzielić na dwie
kategorie: zawartość i format. Zawartością reprezentacji poznawczej są zarówno zewnętrzne cele organizmu, jak i uwaga, którą dany organizm może
ukierunkować na zewnątrz. Reprezentacje poznawcze zawierają bodźce oraz
dane o obrazach sytuacyjnych. Oznacza to, że organizm podtrzymuje lub
dąży do podtrzymania wszelkiego rodzaju celów lub wartości. W tym przypadku cel nie jest rozumiany jako miejsce czy rzecz; owszem, potocznie
mówi się, że naszym celem jest Paryż albo nowa para butów, należy to jednak uznać za skrót myślowy, gdyż tak naprawdę naszym celem jest dopro—————————
16
17

M. Tomasello, Historia naturalna ludzkiego myślenia, op. Cit., s. 24.
Ibidem, s. 25–27.
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wadzenie do sytuacji, w której będziemy posiadać nową parę butów lub
znajdziemy się w Paryżu.18
Drugą cechą jaką powinna wykazywać jednostka jest umiejętność symulacji i wnioskowania. Oznacza to, że osobnik obejmuje swoją symulacją
wcześniej stworzone schematy działania i wnioskując o sensowności lub
bezsensowności jakiegoś działania podejmuje je lub wstrzymuje się od niego. Jednym ze sposobów analizy przyszłego działania, jest oparta na kategoriach wewnętrznych, wyobrażeniowa symulacja. Może ona zawierać nowe
zestawienia reprezentacji jakich nigdy wcześniej dany osobnik nie doświadczył np. wyobrażenie sobie jak inna jednostka zachowałaby się w takiej sytuacji w jakiej znajduje się obecnie dany osobnik.
Ostatnią cechą kognitywną jest samokontrola behawioralna: jednostka
obserwuje rezultaty podjętych przez siebie działań i ocenia, czy są one zgodne z pożądanymi przez nią celami. Takie ocenianie swojego działania sprzyja
uczeniu się poprzez doświadczenie. Samokontrola behawioralna na gruncie
poznawczym łączy ze sobą omawiane wcześniej cechy, czyli pozwala poprzez
symulację zachowania w oparciu o analizę działania i rezultaty, a także obserwowanie sekwencji działania (ciągle na poziomie mentalnym), ocenić to
działanie i wybrać najlepsze z nich. To w konsekwencji doprowadza do bardziej „przemyślanych” decyzji.

INTENCJONALNOŚĆ WSPÓŁDZIELONA

Tomasello uważa, że na pewnym etapie ewolucji naszego gatunku powstała nowa forma współpracy opierająca się na wspólnocie celów. Każdy
z uczestników intencjonalności współdzielonej miał przypisaną swoją indywidualną perspektywę działania i rolę. Na tym etapie musiała też pojawić się
nowa forma komunikacji oparta na gestach i pantomimie, co pozwalało na
koordynowanie ról, jakie poszczególna jednostka miała do wykonania, by
zrealizować wspólny cel. To zaowocowało powstaniem intencjonalności grupowej, którą można było na początkowych etapach nazwać nadbudową do
intencjonalności indywidualnej. Tak rozumiana intencjonalność współdzielona umożliwiła powstanie nowych form reprezentacji poznawczej, m.in.
perspektywicznej oraz symbolicznej pojawiło się również wnioskowanie w
oparciu o potrzeby społeczne i samokontrola polegająca na dostosowaniu
działania danej jednostki do działań innych.19
Intencjonalność współdzieloną można opisać jako pojawienie się wspólnego celu przy zachowaniu indywidualnych ról. Za przykład weźmiemy
polowanie. Naszym wspólnym celem jest upolowanie zwierzyny, rolą
—————————
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Ibidem, s. 27.
Ibidem, s. 62–63.
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osobnika A jest upolowanie zwierzyny wraz z osobnikiem B, rolą osobnika B
jest upolowanie zwierzyny wraz z osobnikiem A, rolą wspólną dla osobnika
A i B jest wiedzieć wzajemnie o indywidualnych rolach każdego z osobników
biorących udział w polowaniu. Oznacza to, że osobniki muszą mieć wspólny
cel jakim jest polowanie, ważny jest fakt polowania wspólnego. Jeżeli nie
będzie wspólnego celu to wtedy mamy do czynienia z polowaniem dwóch
osobników w tym samym czasie. Współdzielona intencjonalność wymaga nie
tylko wspólnego celu, ale także i wspólnej wiedzy o tym jakie są nasze
wspólne cele i intencje.20 Następną istotną cechą intencjonalności współdzielonej jest by jednostki wspólnie koordynowały swoje plany oraz pomagały sobie wzajemnie w indywidualnych rolach, kiedy realizacja celu jest
zagrożona.21
Komunikacja jest czynnikiem ułatwiającym współpracę, jednak na poziomie intencjonalności współdzielonej nie ma potrzeby istnienia komunikacji na poziomie jaki jest nam znany współcześnie. Tomasello uważa, że do
zaistnienia współdzielonej intencjonalności jako formy komunikacji wystarczą gest i pantomima. Jego zdaniem pomaganie innym poprzez informowanie o sytuacji albo niesienie pomocy było motywacją do powstania komunikacji. Jednym z ważniejszych skutków pojawienia się komunikacji było
wnioskowanie o istotności. Wszelkie komunikaty mogły od tego czasu być
poddawane analizie.22

INTENCJONALNOŚĆ KOLEKTYWNA

Ostatnim etapem rozwoju myślenia według Tomasello jest intencjonalność kolektywna, której przypisuje on dwie cechy główne: synchroniczną
organizację społeczną i uczenie międzypokoleniowe. Pierwsza z tych cech
jest całkowicie podporządkowana kulturze; myślenie jednostki jest podporządkowane działaniom o wiele bardziej złożonych grup społecznych niż
tych opisywanych w ramach współdzielonej intencjonalności. Poprzez identyfikację z kulturą oraz tworzenie konwencji i wzorców kulturowych jednostka jest całkowicie zorientowana na grupę.23 Ukształtowanie się drugiej
cechy zwanej inaczej diachronicznym przekazywaniem wiedzy i umiejętności
było następstwem coraz bardziej złożonych metod przetrwania. Oznacza to,
że uczenie się poprzez obserwacje (poprzez własne doświadczenie) stało się
niezwykle trudne, co spowodowało konieczność „świadomego” uczenia się
(zwany inaczej międzypokoleniowym transferem wiedzy lub diachronicznym
przekazywaniem umiejętności), a także dostosowywania wiedzy jednostki do
—————————
Ibidem, s. 72–73.
Ibidem, s. 75.
22 Ibidem, s. 94.
23 Ibidem, s. 141–142.
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potrzeb grupy poprzez nauczanie oraz egzekwowanie przez społeczeństwo
norm społecznych.24
Istotną zmianą na tle omawianych wcześniej rodzajów intencjonalności
jest sposób podejmowania decyzji w intencjonalności kolektywnej. Podejmowanie decyzji przestało być czynnością pantomimiczną, dzięki rozwojowi
języka podejmowanie decyzji stało się wspólne dla grup społecznych. Jest to
wynikiem możliwości wyjaśnienia tego, które cele powinny być realizowane.
Używając języka zrozumiałego dla całej grupy, jednostka może przekazać
swoje argumenty na rzecz danego celu. Poprzez dyskusję, jaka może się wytworzyć w kontekście realizacji celu, decyzja jest podjęta wspólnotowo. Inną
możliwością podejmowania wspólnej decyzji jest odwołanie się do norm
społecznych. Na ich gruncie społeczeństwo kieruje argumentacją ustalając
np. że dowody oparte na empirii mają pierwszeństwo nad dowodami pośrednimi (wywodzącymi się z wiedzy potocznej).25
Intencjonalność kolektywna zmieniła rozumienie samokontroli, nie jest
już ona pierwszo- czy drugo-osobowa a staje się usankcjonowana normami
kulturowymi. Jednostki odczuwają w trakcie podejmowania decyzji presję
normatywną na poziomie społecznym, co nakłania je do przystosowania się
do grupy kulturowej.26
Dla uporządkowanie wywodu poniżej zamieszczam tabelę, w której podaję najważniejsze elementy koncepcji Tomasello. Należy zauważyć, że każda z
następnych ewolucyjnych zmian zawiera w sobie elementy poprzedniego
stadium rozwoju. Oznacza to, że w intencjonalności współdzielonej będą
występować również elementy charakterystyczne dla intencjonalności indywidualnej.
Intencjonalność
indywidualna
elastyczne podejmowanie decyzji
reprezentacje poznawcze w oparciu
o analizę relacji
przyczynowoskutkowych
umiejętność symulacji oraz analiza
kosztów i zysków
działania przed realizacją tego działania
samokontrola behawioralna – anali-

—————————
Ibidem, s. 142.
Ibidem, s. 191–195.
26 Ibidem, s. 207–208.
24
25

Intencjonalność
współdzielona
wspólne cele, indywidualne role
komunikacja oparta o
gesty i pantomimę
oddolna i odgórna wspólna
uwaga (pierwsza z nich cechuje się zwróceniem uwagi dwóch jednostek na jakiś czynnik zewnętrzny
oraz świadomością, że
druga jednostka zwróciła
uwagę na ten czynnik;
druga cechuje się wspólnym celem i wzajemnym
wskazywaniem sobie przez

Intencjonalność
kolektywna
uczenie międzypokoleniowe
synchroniczna organizacja
społeczna; myślenie jednostki jest podporządkowane sytuacji społecznej;
całkowite zorientowanie
jednostki na grupę
identyfikacja z kulturą,
tworzenie konwencji i
wzorców kulturowych
nie jest skorelowana z
doświadczeniem jednostki
a wynika z przynależności
do grupy kulturowej

Intencjonalne zachowania małp człekokształtnych

za działań i ocena
czy to działanie
przybliża do realizacji celu
uczenie przez doświadczenie
komunikacja na
poziomie dźwięków, brak gestów i
komunikacji werbalnej

osobniki czynnika uwspólniającego uwagę)
wspólna uwaga, odmienna
perspektywa
samokontrola behawioralna przybiera charakter
grupowy, każdy z osobników działa w taki sposób
by być postrzeganym jako
dobry parter do współpracy
reprezentacja poznawcza w
oparciu o sytuację i elementy otoczenia oraz kontekst grupowy
reprezentacja poznawcza w
oparciu o perspektywę innego uczestnika procesu
komunikacyjnego
reprezentacja symboliczna
– pantomima tworzy
pierwsze komunikaty za
pośrednictwem znaków
symbolicznych
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samokontrola behawioralna – odpowiedzialność
jednostki przed społeczeństwem, powstanie norm
społecznych
symboliczna reprezentacja
poznawcza – konwencjalizacja znaków i ich konfrontacja z umową społeczną wpływa na ich proces uabstrakcyjnienia,
społeczne podejmowanie
decyzji
istnienie języka posiadającego konceptualizacje
wnioskowanie językowe i
refleksyjne
występują reprezentacje
poznawcze takie jak w intencjonalności współdzielonej.

ZAKOŃCZENIE

Kluczowe pytanie na jakie ten artykuł starał się dać odpowiedź to, czy istnieje możliwość interpretacji myśli innych gatunków zwierząt? Moim zdaniem nie mamy dostępu do umysłów innych gatunków i parafrazując Nagla
nawet jak przebierzemy się za małpę człekokształtną, to nigdy nie będziemy
wiedzieć jak to jest nią być.27 Innym istotnym pytaniem jest, czy możliwe
jest choćby poznanie przejawów ich działalności proto-kulturowej.
W powyższym kontekście powstaje jeszcze jedno zagadnienie, które wymaga głębszego zastanowienia i dotyczy tego czy w badaniach nad intencjonalnością powinniśmy w większej mierze skoncentrować się na badaniach
nad zachowaniami; czy tak postawiony problem nie umożliwiłaby nam na
częściowego wyjścia z impasu niedostępności umysłów innych gatunków;
pozwoliłaby na częściowe choćby zrozumienie stanów psychicznych u zwierząt bez prób ich antropomorficznych wyjaśnień.
Od wydania książki w języku angielskim przez Tomasello minęło 5 lat,
w tym czasie poczynionych zostało wiele nowych obserwacji i eksperymentów w świetle, których przypisywanie kultury jedynie ludziom, nie jest już
tak mocną tezą. W oparciu o proponowany przez Tomasello podział intencjonalności na trzy etapy (jednostkową, współdzieloną i kolektywną) wydaje
—————————
T. Nagel, Jak to jest być nietoperzem; https://utw.uj.edu.pl/documents/6082181/afa4b63f9633-49dd-a94c-c6e68dd8c9ff.
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się, że można tworzyć propozycje dalszych badań – przykładowo nad
istnieniem języka u małp człekokształtnych.
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INTENTIONAL APES BEHAVIOR
ABSTRACT

The main topic of this article is intentional behaviour of apes. In this text I
consider the Michael Tomasello’s concept of intentionality. I outline how different levels of intentionality presented by Tomasello could be applied to apes behaviour. To do so I take few of experiments and observations (in natural conditions) of ape’s behaviour and try to apply Tomasello’s intentionality concepts. My
main concern is the possibility of group and shared intentionality in ape communities, which could suggest that there is some kind of culture oriented behaviour in non-human animals.
Keywords: intentionality, individual intentionality, joint intentionality, collective intentionality, ape, chimpanzees, natural environment.
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Leszek Żuk

KIERUNKOWOŚĆ PROCESÓW EWOLUCJI
STRESZCZENIE

Jednym z fundamentalnych problemów w naukach o ewolucji jest kierunek ewolucji na różnych poziomach organizacji materii. Zgodnie z tradycyjnymi interpretacjami teleologicznymi, ewoluujące układy powinny rozwijać się ku stanowi ostatecznemu – celowi. Jednak w większości przypadków taki cel jest nieokreślony; uczeni
go nie znają. Jednak mogą oni odkryć ogólna tendencję lub serię zmian w czasie –
teleonomię lub kierunkowość opartą głównie na wewnętrznym wzorcu ewoluującego
układu, jednak modyfikowaną także przez oddziaływania z zewnątrz. Procesy teleonomiczne są odpowiedzialne za wszystkie procesy ewolucyjne włączając w to przejścia z jednego układu organizacji do innego.
Słowa kluczowe: ewolucja, poziomy organizacji materii, procesy teleonomiczne.

Ukierunkowanie i ewentualnie celowość procesów ewolucyjnych są niewątpliwie związane z zagadnieniem poziomów organizacji, ponieważ ewolucja przybiera nieco inne, chociaż zasadniczo zbliżone, formy na różnych poziomach.1 Zestawienie cech charakterystycznych dla każdego z nich pozwala
wskazać elementy wspólne i wyodrębnić różnice.
Należy jednak stwierdzić, że kierunkowość i celowość nie są tym samym.
O celowości można mówić tylko w tych wypadkach, kiedy dany proces zostaje uruchomiony po to, by dojść do z góry określonego stanu. Na pierwszy
rzut oka widać, że do tej kategorii należą zjawiska teleologiczne, za którymi
stoi czyjaś świadomość planująca dany proces i zmierzająca do realizacji
zadanego celu.2
Tak działa konstruktor budujący określoną maszynę czy kierowca dążący
do zaplanowanego punktu. Z drugiej jednak strony celowe są też przynajmniej niektóre procesy biologiczne, jeżeli stanowią realizację programu wpisanego w organizm czy jakikolwiek system ponadorganizmalny. Na przykład
—————————
L. Kuźnicki, A. Urbanek, Zasady nauki o ewolucji, t. II, Warszawa 1970, s. 231.
J. H. Milsum, Podstawa hierarchiczna dla systemów ogólnych żywych, w: Ogólna teoria systemów. Tendencje rozwojowe, G. J. Klir (red.), przeł. C. Berman, Warszawa, 1976, s. 171; E. Mayr,
Evolution und die Vielfalt des Lebens, Berlin–Heidelberg–New York 1979, s. 84.
1
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zapłodnione jajo realizuje taki program „zmierzając” w kierunku powstania
nowego osobnika o zadanych z góry cechach zapisanych w materiale genetycznym oraz w samej strukturze zapłodnionego jaja. Oczywiście cel, jakim
jest nowy osobnik, nigdy nie jest określony w każdym szczególe, ponieważ
podlega mniejszym lub większym modyfikacjom związanym z warunkami
rozwoju. Chodzi jednak o to, by mieścił się w pewnym zakresie zmienności,
przy czym granice owej zmienności są ze swej natury niedookreślone34. Właściwie jedynym rzeczywistym wyznacznikiem, czy cel rozwoju osiągnięto,
jest zrealizowana zdolność nowego osobnika do prokreacji. Ta niedookreśloność celu daje szansę na powstawanie modyfikacji, a to w szerszym
wymiarze przekłada się na ewolucję jako proces nawarstwiania kolejnych
modyfikacji.
Ze względu na kłopot z określeniem celu większości procesów obserwowanych poza zjawiskami sterowanymi przez świadomość wydaje się, że wygodniej i w sensie intelektualnym bezpieczniej jest mówić o ukierunkowaniu
a nie celowości45. Ukierunkowanie oznacza wskazanie ogólniejszych tendencji wyrażających się w postaci mniej lub bardziej stopniowych zmian określonych parametrów. Jesteśmy w stanie wskazać, jak dany parametr się
zmienia i w wielu wypadkach potrafimy określić wielkości przyszłych zmian
oraz wskazać przyszłe stany badanego parametru. Nie wiemy jednak, czy na
końcu obserwowanego procesu jest jakiś potencjalny stan docelowy. Co
więcej, nie zawsze wiadomo, jak określić, co jest poszukiwanym stanem docelowym. Ilustracją tych problemów może być ewolucja biologiczna. Kilkakrotnie w dziejach Ziemi dochodziło do ukształtowania bardzo bogatych
ekosystemów, w ramach których powstawały zaawansowane formy przystosowane do określonych środowisk.5 Fantaści wskazują na przykład, że istoty
rozumne mogłyby ewentualnie rozwinąć się wśród gadów naczelnych, gdyby
nie doszło do globalnej katastrofy z końcem kredy.6 Tak się jednak nie stało.
Wspaniały mezozoiczny rozkwit życia nie doprowadził do niczego. Pozostały
po nim zaledwie skromne relikty w postaci między innymi krokodyli oraz
dwie grupy, które w mezozoiku nie odgrywały znaczącej roli – ssaki i ptaki.
Ewolucję oraz upadek gadów naczelnych, jak większość wielkich wymierań,
raczej trudno byłoby uzasadnić w kategoriach celowości.7
To jest też przyczynek do dyskusji ze zwolennikami tak zwanego inteligentnego projektu, który jest w zasadzie tożsamy z myśleniem celowościowym czyli teleologią inspirowaną przez kreacjonizm. Warto przy tym
odnotować, że ewolucja biologiczna, aczkolwiek zdecydowanie wymyka się
interpretacjom teleologicznym, dość dobrze poddaje się analizom teleono—————————
L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów, Warszawa 1984, s. 167.
L. Żuk, Celowość i ukierunkowanie systemów, Wrocław, 2008, s. 56–57.
5 L. Kuźnicki, A. Urbanek, Zasady nauki o ewolucji, t. I, Warszawa 1967, s. 189.
6 D. A. Russell, An Odyssey in Time: The Dinosaurs of North America, Toronto 1989, s. 213–217.
7 J. Weiner, Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej, Warszawa 2005, s. 67–68.
3

4

Kierunkowość procesów ewolucji

175

micznym, które koncentrują się raczej na ukierunkowaniu, a nie celu obserwowanych procesów. Mezozoiczne gady naczelne ewoluowały w stronę coraz
doskonalszego przystosowania się do określonych warunków i coraz większej złożoności swoich zachowań, o czym świadczą dane paleontologiczne.
Nikt jednak nie może powiedzieć, że ich ewolucja zmierzała do określonego
celu, a zwłaszcza w kontekście ostatecznej klęski tej grupy czy raczej grup
obejmowanych wspólnym pojęciem dinozaurów. Nawet zasada antropiczna
stawiająca człowieka w centrum ewolucji i czyniąca go celem ewolucji8 nie
może tu wiele pomóc, ponieważ trudno byłoby w jej ramach wyjaśnić, po co
była era mezozoiczna. Linia ewolucyjna ssaków ma przecież wcześniejszy
rodowód niż dinozaury, a jednak przez ok. 150 milionów lat to dinozaury
dominowały na lądach, aby ostatecznie wyginąć.9 To zdaje się jednoznacznie
zaprzeczać koncepcjom celowości ewolucji jako realizacji z góry założonego
logicznego planu.
Należy zatem celowość traktować tylko jako podkategorię dużo szerszego
pojęcia kierunkowości. Takie ujęcie problemu pozwala porównywać
z pozoru odległe i diametralnie różne zjawiska ewolucyjne na przykład na
poziomie materii nieożywionej i życia czy też materii i świadomości.
Punktem wyjściowym dla ewolucji jest wewnętrzne zróżnicowanie pola
rozumianego niekoniecznie w kategoriach fizycznych, lecz raczej w ujęciu
filozoficznym jako pole-nicość lub pole-wszechbyt. Jest to swego rodzaju
stan zerowy odpowiadający fizycznym polom skwantowanym10. Dla hipotetycznego obserwatora z zewnątrz (oczywiście w tym wypadku nie ma mowy
o jakimkolwiek realnym „zewnętrzu”) takie pole jest niezmienne. Nie ma
więc ewolucji obserwowanej spoza pola. Jednakże, możliwe jest wewnętrzne
zróżnicowanie na wzajemnie znoszące się odchylenia od stanu zerowego.
Można to opisać za pomocą osi w kartezjańskim układzie współrzędnych:
każde odchylenie od stanu wyjściowego oznaczałoby z jednej strony osi przesunięcie w stronę wartości dodatnich, a z drugiej strony takie samo przesunięcie w stronę wartości ujemnych. Bilans jest więc nadal zerowy, czyli dla
hipotetycznego zewnętrznego obserwatora nic się nie zmieniło. Jednak dla
kogoś znajdującego się w samej linii odchylonej o daną wartość zaszła rewolucyjna zmiana: w nicości pojawiło się „coś” oraz jego antyteza czy raczej
lustrzane odbicie. Fizyk i kosmolog powiedzieliby, że powstała materia
i antymateria lub wszechświat i symetryczny antywszechświat.
Oczywiście pozostaje kwestią nierozwiązaną, dlaczego doszło do wewnętrznego zróżnicowania pola, a raczej, dlaczego wciąż do tego dochodzi.
Rzecz w tym, że tak rozumiany byt jest zarazem niezmienny i wciąż się
—————————
Z. Piątek, Niektóre filozoficzne konsekwencje biologii ewolucyjnej, w: Teoria i metodyka w biologii ewolucyjnej, K. Łastowski (red.), Poznań 2004, s. 258.
9 N. G. Lane, Life of the Past, Toronto–London–Sydney 1978, s. 228–229.
10 Greene B., Ukryta rzeczywistość. W poszukiwaniu wszechświatów równoległych, przeł.
T. Krzysztoń, Warszawa 2012, s. 74–75.
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zmienia, jest pusty a jednocześnie podlega wewnętrznemu różnicowaniu,
jest wieczny, a dla wewnętrznego obserwatora każdy z powstających wszechświatów ma swój początek i koniec. Z tej perspektywy ewolucja to wszystkie
procesy zachodzące między początkiem i końcem danego wszechświata poprzez szereg poziomów organizacji materii.
Wszystkie obiekty materialne żeby istnieć, muszą spełniać jeden podstawowy wymóg – potrzebują energetycznego zrównoważenia z otoczeniem.
Istnieją bowiem tak długo, jak długo potrafią neutralizować czynniki rozbijające ich spójność. Niekoniecznie chodzi tu o świadome, celowe i zamierzone
działanie na rzecz utrzymania tej spójności, lecz o wypadkową wszystkich
oddziaływań. Obiekt nieożywiony, na przykład leżący na polu głaz narzutowy, podlega niszczącym wpływom – w tym wypadku działaniu temperatury,
wody i czynników chemicznych czy też stosunkowo dyskretnym lecz mimo to
istotnym oddziaływaniom elektromagnetycznym. Przez lata, a nawet tysiąclecia, głaz wydaje się z pozoru niewzruszony. Mówimy, że głaz „opiera się”
nieprzyjaznym oddziaływaniom, jakby robił to czynnie i świadomie, chociaż
jego opór to tylko wewnętrzne oddziaływania wiążące całą strukturę. Jednak
wewnętrzna spójność głazu stopniowo słabnie głównie pod wpływem sił
zewnętrznych i w ostatecznym rozrachunku dochodzi do jego rozpadu. Warto sobie uświadomić, że dokładnie tak samo zachowują się wszelkie obiekty
materialne od cząstek elementarnych poprzez skały i ciała kosmiczne po
organizmy żywe i istoty obdarzone świadomością. Każdy z tych obiektów
wykazuje określoną spójność, którą można mierzyć w jednostkach energii
i każdy z nich ostatecznie ulegnie kiedyś energii czynników rozbijających tę
spójność. Z tego punktu widzenia ewolucja to budowanie mechanizmów
chroniących obiekty materialne przed rozpadem możliwie długo i jak najskuteczniej.
Systemy prostsze pod względem struktury i funkcjonowania składają się
na systemy bardziej skomplikowane, to znaczy złożone z większej liczby części składowych, wykazujące większe zróżnicowanie działania i większą precyzję tego działania. Jest to najbardziej uniwersalne ukierunkowanie procesów ewolucyjnych. Z pola wyodrębniają się cząstki, cząstki prostsze budują
cząstki złożone, zwykle większe, a te składają się na atomy. Z połączenia
atomów powstają molekuły, a systemy molekuł powiązanych określonymi
procesami tworzą łańcuchy i cykle budowane na przykład na szkieletach
mineralnych lub, być może, w mikrokroplach zawieszonych w roztworze.
Przy takim opisie ewolucji materii nieożywionej wydaje się, że doskonale
widać ukierunkowanie od prostoty ku złożoności, od mniejszego ku większemu. Zazwyczaj w taki sposób są opisywane zjawiska ewolucji,
a konsekwencją tego opisu są koncepcje inteligentnego projektu czy antropicznego wszechświata, które chcą widzieć rozwój i „postęp” w dążeniu materii do określonego celu. Warto jednak zdać sobie sprawę, że tak rozumiana
ewolucja to zjawisko w istocie marginalne, dotyczące minimalnej części całej
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materii. Zdecydowana większość wszystkiego, co istnieje pozostaje na możliwie najniższym poziomie energetycznym, czyli zachowuje najprostszą
strukturę i wykazuje najmniejszą z możliwych aktywności zachodzących
procesów. W ewolucji biologicznej przejawia się to między innymi jako zasada Gauzego.11 Zgodnie z nią gatunki o bardzo podobnych wymaganiach nie
mogą przez dłuższy czas funkcjonować w jednym środowisku, ponieważ
zużywają zbyt wiele energii na konkurowanie ze sobą i permanentnie znajdują się w stanie nierównowagi. Jest to fakt stwierdzony już dawno przez
fizyków głoszących zasadę najmniejszego działania i obserwujących, że każdy układ fizyczny wykazuje tendencję do zajęcia położenia najstabilniejszego
czyli takiego, które wymaga najmniej energii. Co więcej, rachunek prawdopodobieństwa wskazuje, że układy, które znalazły się w stanie podwyższonej
energii potencjalnej mają mniejsze szanse na dłuższe trwanie, ponieważ
łatwiej niż inne ulegają rozpadowi. To dlatego obiekty nieożywione jako
względnie proste są przeciętnie trwalsze od obiektów żywych, które są bardziej złożone. Dlatego też funkcje psychiczne są bardziej „chwiejne” i łatwiej
ulegają dezintegracji niż funkcje biologiczne.
Konsekwencją zasady najmniejszego działania jest charakterystyczna
asymetria między tym, co istnieje i tym, co rozwija się wchodząc na wyższy
poziom organizacji. Dla choćby przybliżonego uzmysłowienia sobie, jak bardzo asymetryczna jest struktura bytu, wystarczy porównać obserwowaną we
wszechświecie przestrzeń oraz ilość materii zbudowanej z cząstek. Wszechświat, jaki dziś widzimy, to przede wszystkim niewyobrażalnie wielka przestrzeń, którą czasami nazywa się „pustką” zapominając, że jest to także forma istnienia bytu, aczkolwiek względnie prosta.12 W każdym razie materia,
zwłaszcza masywna, okazuje się zaledwie dodatkiem do rzekomej „pustki”,
czyli przestrzeni, aczkolwiek z ludzkiego punktu widzenia wydaje się niezmiernie ważna. Podobne proporcje są dostrzegalne na kolejnym poziomie
organizacji: ocean niezwiązanych cząstek elementarnych i tylko znikoma ich
część tworząca jądra atomowe oraz atomy.
Na poziomie atomowym zaś zgodnie ze współczesnymi badaniami niemal 100% naszego wszechświata to wodór i hel, czyli atomy najprostsze.
Wszystkie pozostałe pierwiastki stanowią, zdawałoby się, nieistotny dodatek,
a jednak to właśnie one stają się szczeblem prowadzącym na kolejny, chemiczny poziom organizacji, gdzie powstają molekuły złożone z kilku,
a w skrajnych przypadkach z kilku tysięcy atomów. I tu znowu powtarza się
ta sama zasada – im większa i bardziej złożona jest molekuła chemiczna,
tym rzadziej występuje i krócej trwa. Znikoma ich część składa się łańcuchy,
to znaczy układy, w których kolejne molekuły uczestniczą w chemicznych
reakcjach dostarczających substratów lub enzymów dla następnych reakcji.
—————————
11
12

L. Kuźnicki, A. Urbanek, Zasady nauki o ewolucji, t. II, op. cit., s. 96.
M. Tempczyk, Fizyka a świat realny. Elementy filozofii fizyki, Warszawa 1986, s. 92–93.
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W sprzyjających okolicznościach mogą powstawać cykle, kiedy ostatnia
reakcja w łańcuchu zapoczątkowuje pierwszą reakcję tego łańcucha. Cykle
mogą być zasilane przez dopływ materii z otoczenia i energię pochodzącą na
przykład z ciepła magmy, światła gwiazdy lub z zewnętrznych procesów
chemicznych.13 Oczywiście takie cykle są skrajnie nietrwałe w porównaniu
do zwykłych molekuł chemicznych, lecz w odpowiednich okolicznościach
mogą ulec stabilizacji poprzez wzajemne powiązanie kilku cykli. Tak pojawiają się dodatkowe epicykle, a w toku dalszego rozwoju polegającego na
wzroście złożoności układu całość zyskuje dynamiczną stabilność. Tak zaczyna się fizjologia. I w tym wypadku trzeba jednak pamiętać, że procesy,
które można określać jako cykliczne a następnie fizjologiczne stanowią zaledwie ułamek procenta wszystkich procesów chemicznych. Powtarza się zatem ten sam schemat: przytłaczająca większość materii na danym poziomie
organizacji trwa w najprostszej możliwej formie, a tylko znikoma część tworzy bardziej złożone struktury, gdzie zachodzą złożone procesy.
Następnym lub równolegle wykonanym krokiem jest pojawienie się takich cykli, które potrafią się powielać czyli tworzyć swoje kopie. Innymi słowy powstaje mechanizm rozmnażania i dziedziczenia, który obok fizjologii
okazuje się kluczowy przy próbach definiowania fenomenu życia.14 Oczywiście, znowu dotyczy to bardzo niewielu cykli, większość bowiem trwała tylko
tak długo, jak długo była zasilana przez dopływ energii i materii z otoczenia.
To zaś oznacza, że większość uległa rozpadowi. Te nieliczne, którym udało
się wyodrębnić z otoczenia i zbudować system powielania weszły zaś na poziom biologiczny.
Przedstawiony ogólny scenariusz jest oczywiście w dużym stopniu spekulatywny, lecz obserwacja organizmów żywych na Ziemi pośrednio go potwierdza. Przede wszystkim wskazuje na to biochemiczna jednorodność
ziemskiego życia.15 Jeżeli niemal 4 miliardy lat temu na naszej planecie powstawały rozmaite cykle chemiczne, to teoretycznie powinno dziś istnieć co
najmniej kilka typów fizjologii i kilka mechanizmów dziedziczenia. Tymczasem od archeonów i bakterii po grzyby, zwierzęta i rośliny zasadniczy
szkielet fizjologii jest identyczny, oczywiście z uwzględnieniem wtórnych
modyfikacji i dodatków charakterystycznych dla poszczególnych grup systematycznych.
To samo dotyczy zapisu genetycznego. Można zasadnie zakładać, że
wszystkie te organizmy pochodzą od jednego cyklu czy raczej od jednej gru—————————
13 T. Gold, Gorąca podziemna biosfera, A. Pieńkowski (przeł.), Warszawa 1999, s. 19; J. Weiner,
Życie i ewolucja biosfery. …, op. cit., s. 96–97.
14 L. Kuźnicki, Czy i jak definiować życie?, Problemy 6, 1974; L. Kuźnicki, A. Urbanek Zasady nauki o ewolucji, tom I, op. cit., s. 205–206; A. Urbanek A., Życie prekambru: problemy powstania i
wczesnych etapów życia na Ziemi, Postępy Nauk Geologicznych, 2, 1970, s. 41–43.
15 A. I. Oparin, Life. Its Nature, Origin and Development, Edinburgh–London 1961, s. 86–87;
F. Crick, Istota i pochodzenie życia, Warszawa 1992, s. 43; T. Gold, Gorąca podziemna biosfera, op.
cit., s. 220.
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py wzajemnie powiązanych i oddziałujacych na siebie cykli chemicznych.
Albo więc założymy, że tylko raz w dziejach chemicznej ewolucji Ziemi powstała taka grupa cykli, albo też, że przetrwała tylko jedna z wielu. Aktualna
wiedza przyrodnicza raczej wyklucza jednorazowe pojawienie się jakiegoś
zjawiska, a to prowadzi do konkluzji, że prawdopodobnie spośród tysięcy
powstałych niegdyś cykli tylko jeden okazał się wystarczająco skuteczny. Po
raz kolejny mielibyśmy więc do czynienia z tą samą prawidłowością: ogromna większość systemów reprezentujących dany poziom organizacji pozostaje
relatywnie prosta, a zaledwie ułamek procenta przechodzi rozwój w stronę
rosnącej złożoności. Tę zasadę można oczywiście przenieść również dalej na
powstanie samoświadomej istoty rozumnej. Współczesna wiedza bowiem
nie pozostawia żadnych wątpliwości, że tylko jeden spośród milionów gatunków ziemskiej biosfery zdołał przekroczyć granicę między poziomem
biologicznym i samoświadomością, a potem potrafił zbudować cywilizację.
Podsumowując i uogólniając te obserwacje można sobie wyobrazić świat
jako bardzo mocno spłaszczoną piramidę o niezwykle szerokiej podstawie
reprezentującej przestrzeń, na której stoją dramatycznie małe kolejne stopnie materii nieożywionej, życia i świadomości. W praktyce jednak nikt nie
zdołałby narysować takiej piramidy, ponieważ jej czubek byłby zaledwie
mikroskopijną kropką na potężnej, właściwie płaskiej podstawie. Bardziej
uzasadniony wydaje się opis rzeczywistości jako ogromnej przestrzeni,
w której pojawia się mikroskopijny punkt reprezentujący materię, a w niej
właściwie niedostrzegalny, punkt odpowiadający materii ożywionej. Wewnątrz tego ostatniego punktu zaś może pojawić się jeszcze mniejszy punkt
wyobrażający tę część bytu, która osiągnęła stan świadomości.
Zaprezentowany obraz wskazuje, że mówienie o kierunkowości w ewolucji należy opatrzyć kilkoma istotnymi zastrzeżeniami. Przede wszystkim
ewolucja rozumiana jako rozwój lub postęp dotyczy znikomej części materii,
a przytłaczająca większość bytu trwa nieruchoma w swojej najprostszej postaci. Poza tym pojęcie postępu zdaje się sugerować, że znamy cel, do którego prowadzi ewolucyjny rozwój. W rzeczywistości jednak nic nie wiemy
o celu, o ile nie odwołamy się do założenia, że jakaś wyższa świadomość zaprojektowała cały wszechświat. Oczywiście można takie założenie poczynić,
lecz będzie ono wyrazem wiary, a nie wynikiem badania czy logicznej analizy. Innymi słowy będzie wysoce niepewne i dyskusyjne, a do naszego obrazu
rzeczywistości nie wniesie niczego istotnego.
Postęp w ewolucji można definiować jako rosnącą doskonałość, sprawność i skuteczność.16 Rzecz w tym, że najskuteczniejsze i ogromnie sprawne
są bakterie, o czym dobitnie świadczy długość ich istnienia na planecie,
zdolności adaptacyjne oraz odporność na rozmaite kataklizmy łącznie
—————————
L. Żuk, Fundamentalne koncepcje biologii w pracach Kazimierza Petrusewicza, Jelenia Góra
2015, s. 200–201; L. Kuźnicki, A. Urbanek, Zasady nauki o ewolucji, t. II, op. cit., s. 122.
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z eksplozją nuklearną. W tej perspektywie bakterie należałoby uznać za doskonalsze od człowieka, co zapewne wzbudziłoby zdziwienie większości
z nas.
Ewentualnie wyrazem postępu może być wzrost złożoności powstających
systemów. Niestety, prosta obserwacja wskazuje, że złożoność nie zawsze
jest wskazana, to znaczy nie zawsze okazuje się skuteczna. Systemy bardziej
złożone są mniej trwałe i wymagają więcej energii, aby funkcjonować,
a w niektórych wypadkach w toku ewolucji dochodzi do wtórnego uproszczenia, czego przykładem są pasożyty. Czy zatem skrajne uproszczenie tasiemców jest wyrazem postępowej ewolucji, czy raczej cofnięciem? A jeżeli
przyjąć, że to regres, to jak interpretować ewolucyjny sukces tej grupy organizmów, które osiągnęły szeroki zasięg i skutecznie się rozmnażają?
Należy sobie uświadomić, że samo pojęcie postępu ma charakter wartościujący, ponieważ wynika z ludzkiej perspektywy postrzegania świata jako
miejsca dla człowieka, gdzie człowiek ma być najważniejszy i stanowi punkt
odniesienia dla reszty bytu. Tymczasem rzeczowa analiza jasno pokazuje, że
człowiek jest tylko jednym z wielu gatunków, jedną z wielu form bytu i nie
ma podstaw, aby go uznać za cel postępowej ewolucji. Z całą pewnością
człowiek nie jest istotą doskonałą, jaką powinien być, gdyby stanowił szczytowe osiągnięcie ewolucji.
Nawet pobieżny przegląd ludzkiego organizmu pokazuje, jak bardzo jest
on niedoskonały. Wystarczy przypomnieć choćby wiotczenie soczewki oka
czy pionową postawę ciała przekładającą się na przeciążenie kręgosłupa
i uszkodzenia stawów kolanowych. Pamiętając o wszystkich zastrzeżeniach,
można jednak przyjąć, że ewolucja w najszerszym znaczeniu to proces powiększający złożoność i skuteczność systemów przechodzących na kolejne
poziomy organizacji materii. Ewolucja jest ukierunkowana teleonomicznie,
co oznacza, że rozwój nie wynika ani ze świadomie zaprojektowanego programu, ani też z przypadku rozumianego jako ślepy traf. Gdyby ukierunkowanie zostało zaprojektowane, prawdopodobnie nie byłoby ewolucyjnych
absurdów w rodzaju masowych wymierań organizmów. Przypadek zaś oznaczałby, że prawdopodobieństwo powstania złożonych systemów w rodzaju
pierwszych organizmów byłoby skrajnie niskie, być może nawet zbyt małe,
by na Ziemi kiedykolwiek pojawiło się życie.17
Odpowiedzią na obie skrajności jest teleonomiczność. W tym typie ukierunkowania określone przemiany muszą zachodzić, ponieważ decyduje
o tym struktura i funkcjonowanie danego systemu. To cechy systemu określają kierunek zmian, wykluczając zarazem większość innych kierunków
rozwoju. W rezultacie gwałtownie rośnie prawdopodobieństwo danego procesu. W dodatku im bardziej złożony jest dany system, tym więcej zawiera
—————————
B. O. Küppers, Geneza informacji biologicznej. Filozoficzne problemy powstania życia, Warszawa 1991, s. 66.
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elementów określających kierunek zmian, czyli pojawia się wewnętrzny
program rozwoju. W ten sposób nawet względnie mało prawdopodobne
przemiany, które byłyby praktycznie niemożliwe w warunkach całkowitej
przypadkowości, teraz stają się realne. Na przykład prebiologiczny cykl
chemiczny wytwarza określony związek. Jeżeli ten związek jest substratem
dla innego cyklu, dochodzi do sprzężenia obu cykli. W dodatku usuwanie
produktu reakcji ze środowiska ułatwia dalsze prowadzenie tej reakcji, czyli
aktywizuje pierwszy cykl. Przy założeniu, że dojdzie do kilku takich sprzężeń,
można zakładać powstanie złożonego systemu powiązanych cykli aktywizujących kolejne reakcje chemiczne w otoczeniu. Stopniowo rośnie złożoność
takiego systemu, a po zestawieniu tych cykli z chemicznym mechanizmem
powielania można już mówić o organizmie. Powstanie organizmu żywego
oznacza pojawienie się nowej formy teleonomiczności. W przeciwieństwie
do obiektów materii nieożywionej organizm nie stawia jedynie biernego
oporu wobec niszczących czynników zewnętrznych. Organizm reaguje aktywnie zmieniając swoje otoczenie, przeciwdziałając rosnącej entropii
i dostosowując swoje zachowanie a nawet strukturę do zaistniałych warunków.18 Poza tym dzięki mechanizmom rozmnażania i dziedziczenia organizm
potrafi przekazywać swoje cechy potomstwu czyli następnym pokoleniom,
a to oznacza, że przedłuża działanie mechanizmów antyentropijnych.
Dalszą konsekwencją coraz doskonalszego dostosowywania się organizmu żywego do warunków jest powstanie świadomości czyli zdolności do
rozpoznawania siebie jako bytu odrębnego od otoczenia. Pojawia się refleksja nad sobą i światem, a teleonomiczność w coraz większym stopniu zbliża
się do teleologii czyli świadomego planowania działań dla osiągnięcia określonego celu. Na tym etapie człowiek wypracowuje też koncepcję ukierunkowania ewolucji i odkrywa, że kierunkowość a tym bardziej celowość są
w dużym stopniu ideą poznającego umysłu, który poszukuje metod porządkowania wiedzy o rzeczywistości.
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THE DIRECTNESS IN PROCESSES OF EVOLUTION
ABSTRACT

One of the fundamental problems in evolutionary sciences is the direction of evolution at different levels of matter organization. According to traditional teleological
interpretations, the evolving systems should develop toward a final state—a goal.
However, in most cases such a goal is not determinable—scientists do not know it.
However, they can reveal a general tendency or a series of changes in time:
a teleonomy or a directness based mainly upon an internal pattern of the evolving
system although modified also by external influences. Teleonomical processes are
responsible for all evolutionary processes including transitions from one level of
organization to another.
Keywords: evolution, directness, goal directness, teleonomy, levels of matter
organization.
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W POSZUKIWANIU PRZYCZYN DYNAMICZNEGO
ROZWOJU ORGANICZNEGO.
UWAGI METODOLOGICZNE
STRESZCZENIE

Zamiarem badawczym autora jest naświetlenie problemów związanych z przebiegiem procesów regulacyjnych w rozwoju struktur żywego organizmu. W kontekście tak zakrojonego obszaru badawczego powstaje pytanie o rolę czynników i mechanizmów przyczynowych, rządzących procesami regeneracji i nowotworzenia.
Pomimo ogromnej już zdobytej wiedzy w tym zakresie, droga do uruchomienia
funkcjonalnej regeneracji niektórych struktur organizmu jest jednak ciągle daleka.
Słowa kluczowe: regeneracja, rozwój, przyczyna, czynniki.

WPROWADZENIE

W ramach biologii rozwoju oraz w filozofii przyrody zostało wypracowanych wiele stanowisk badawczych, które zmierzały do ostatecznego rozwiązania problemu integracji poszczególnych zdarzeń, przebiegających wewnątrz żywego organizmu. Przyrodnicy i filozofowie dostrzegając całościowy
charakter przebiegu procesów rozwojowych podejmowali próby ustalania
rozmaitych czynników, mogących wpływać na przebieg dynamicznych procesów organicznych. Najczęściej były to substancje wprowadzane do rozwoju
organicznego na podstawie samych fizyko-chemicznych właściwości materii.
Jednakże, w filozofii przyrody zdarzały się także postulaty uzasadniania
rozwojowego oddziaływania owych czynników bazujące wyłącznie na założeniach metafizycznych.1 Tylko nieliczne metodologie badawcze zmierzały
do ujmowania owych czynników w jakieś stałe reguły, na podstawie których
dałoby się odtworzyć eksperymentalnie, wyjaśnić i opisać przebieg dynamicznej ścieżki rozwojowej w czasie procesów morfogenetycznych.
—————————
1

Na które tylko wskazuję, bez ich szczegółowego omawiania.
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O CZYNNIKACH PRZYCZYNOWYCH CAŁOŚCIOWEGO
ROZWOJU DYNAMICZNEGO

W badaniach trwających wiele dziesięcioleci naukowcy zmagali się z jednoznacznym doprecyzowaniem metodologicznej podstawy przyczynowej roli
poszczególnych czynników, mogących odgrywać wiodącą rolę w toku przebiegu dynamicznych procesów organicznch.
Joseph Needham rozpoczął swoje badania od znalezienia fizyko-chemicznej podstawy w zakresie indukcji samego zarodka. Stwierdził, w późniejszym
okresie, że komórki wargi grzbietowej posiadają indukcyjną substancję steroidową, wpływającą na przebieg rozwoju organicznego. W toku gastrulacji specyficzny metabolizm organizatora miał rozbijać złożony kompleks uwalniając
sterol, który indukował powstawanie ektodermy z przewodu nerwowego.2
Z kolei Hans Spemann, po przeprowadzonych badaniach eksperymentalnych oraz wyciągniętych wnioskach teoretycznych, miał problemy z metodologicznym doprecyzowaniem właściwości samego czynnika-organizatora,
odpowiedzialnego za istotę przebiegu procesów regeneracyjnych. Pomimo
ogromnych trudności w zdefiniowaniu sedna samego organizatora, uczony
wyodrębnił dwie fundamentalne właściwości komórek zarodkowych:
przeznaczenie rozwojowe komórek nie jest z góry ustalone, a ich los
może być eksperymentalnie przekierowywany z normalnego szlaku rozwojowego.3
W badaniach naukowych stopniowo zaczynano zdawać sobie sprawę z tego, że komórki ustroju znajdującego się w stanie embrionalnym do wyrażenia swojej mocy prospektywnej potrzebują „zewnętrznych” informacji.
Do podobnych uogólnień badawczych jak Spemann doszedł Hans
Driesch w swoich badaniach prowadzonych z perspektywy witalistycznej.4
W samym wymiarze pracy badawczej Driescha możemy wyodrębnić dwa
różne okresy: okres wcześniejszy badacza eksperymentatora, szukającego
fizyko-chemicznych podstaw rozwoju oraz okres późniejszy, metafizyka,
usiłującego ugruntować poza-przestrzenne właściwości czynnika-entelechii.
Wracając do kwestii czynnika organizatora Spemanna, kwestia ta była na
tyle złożona, że uczony również brał pod uwagę wyjaśnienia witalistyczne.5
Spemann, laureat Nagrody Nobla, pod wpływem swoich badań nad rozwojem organizmu i nad regeneracją doszedł do podobnych wniosków witali—————————
J. Needham, Biochemistry and Morphogenesis, Cambridge at the University Press 1942.
H. Spemann, Embryonic Development and Induction, New Haven, Connecticut, Yale University
Press 1938.
4 Nie oceniam tutaj poszczególnych stanowisk badawczych (ze względu na ograniczoną objętość
artykułu). Należy wskazać tylko, że pomimo różnych błędów metodologicznych popełnianych
w ramach różnych teorii, poszczególne stanowiska badawcze wplatają się nieuchronnie w ewolucyjny ciąg rozwoju badań metodologicznych, z których wynikają pewne podstawy i pytania, które nadal
należy korygować, ulepszać i rozwijać.
5 P. Lenartowicz, Totipotencjalność: kluczowe pojęcie biologii rozwoju, Uniwersytet Jagielloński,
Kraków 1992, s. 87–118.
2
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stycznych jak Driesch. Jednakże to Driescha, a nie Spemana, należy uznać za
nowoczesnego pioniera klonowania.6
Johannnes Holtfreter, student Spemanna, wykazał, że zdolność do wywoływania procesów nerwowych oraz kształtowania się struktur mezodermy jest
obecna w całym królestwie zwierząt. Dowiódł także, że tkanki, które nie zostały poddane indukcji embrionalnej tj. ektoderma i endoderma gastruli, zniszczone,7 nabywają nowych zdolności do kształtowania płyty nerwowej z ektodermy.8 Ogólniej, próbowano wykazać, że sam proces denaturacji białek może
wyzwalać procesy indukcyjne z biernego kompleksu chemicznego. W powyższym, naukowym ujęciu badawczym zewnętrzny czynnik pozaprzestrzenny
postulowany przez Driescha staje się metodologicznie nieprzydatny.9
W konsekwencji, odkrycie przez Spemanna wraz z małżeństwem Hilde
i Ottonem Mangold przy udziale Holtfretera zjawiska indukcji embrionalnej
wskazywało nadal tylko na czynniki istotowo niepoznane tzw. organizatory
mogące wpływać na sterowanie i rozwój sąsiednich komórek zarodka.10 Pomimo pewnych braków poznawczych w jednoznacznym zdefiniowaniu i opisaniu
kategorii organizatora, niekwestionowaną zasługą Holtfretera było przeniesienie powyższych kwestii badawczych na obszar rozważań termodynamicznych.
W następnych latach postulowano i próbowano udowodnić, że istnieją
pewne czynniki bądź substancje chemiczne, które mogą w jakiś sposób oddziaływać na funkcje żywego organizmu. Grupę tego typu czynników nazywano „organizatorami martwymi”.11 W 1940 roku dowiedziono, że komórki
ektodermalne mogą różnicować się do postaci tkanki nerwowej bez żadnych substancji pobudzających, wystarczyło hodowanie eksplantów
w suboptymalnej mieszaninie soli. 12
Pod koniec 1933 roku zostało opublikowanych kilka ważnych informacji,
z których wynikało, że substancja indukująca procesy rozwojowe występuje
nie tylko w niektórych grupach komórek zarodkowych, ale także znajduje się
w wielu organach dorosłych kręgowców i bezkręgowców. Uważano, że nerka
myszy jest silnym induktorem dla mózgu oraz narządów zmysłów, nie implikuje jednak procesów związanych z budowaniem struktur mezodermalnych;
wątroba natomiast odgrywała duży wpływ w toku formowania się mięśni
i struny grzbietowej.13
—————————
6 I. Wilmut, K. Campbell, C. Tudge, Ponowny akt stworzenia. Dolly i era panowania nad
biologią, Poznań 2002, s. 90.
7 Same z siebie.
8 J. Holtfreter, Über die Verbreitung induzierender Substanzen und ihre Leistungen im TritonKeim. Archive für Entwicklungsmechanik der Organismen, 1934, t. 132, s. 307–383.
9 Kwestię otwartą zostawiam, czy pojęciowy aspekt entelechii mógł inspirować badania naukowe
Driescha na płaszczyźnie embriologii.
10 H. Bartel, Embriologia, Warszawa 2002, s. 20.
11 E. Mayr, To jest biologia, Warszawa 2002, s. 130.
12 L. G. Barth, Neural differentiation without organizer, Journal of Experimental Zoology, 1941,
t. 87, s. 83.
13 H. H. Chuang, Induktionsleistungen von frischen und gekochten Organteilen (Niere, Leber)
nach ihrer Verpflanzung in Explantate und Verschiedene Wirtsregionen von Tritonkeimen. Archive für Entwicklungsmechanik der Organismen, 1939, t. 139, s. 556–638.
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Badania prowadzone w latach 40–60. XX w. doprowadziły naukowców
do ukucia hipotezy podwójnego gradientu. Głosiła ona, że istnieją dwie podstawowe struktury indukujące tj. struktura nerwowa oraz struktura mezodermalna. W czasie prowadzonych badań zostało przyjęte założenie, że oba
induktory mogą działać razem w różnym natężeniu i mogą tworzyć kompletny system nerwowy. W roku 1962 roku Conrad Hal Waddington — reinterpretując kategorię indukcji w obszarze biologii molekularnej — łączył
indukcję embrionalną z indukcją enzymatyczną. Indukujące enzymy były
nazywane enzymami adaptacyjnymi aż do początku roku 1950.
Embriologia doświadczalna dążyła do ustalenia relacji przestrzennoczasowych dynamicznego regionu potencji rozwojowej w toku procesów
regeneracji. Zapominano jednak często, że do pełnego wyjaśnienia procesów reperacji uszkadzanych eksperymentalnie struktur organizmu nie
wystarcza rozpoznanie samej substancji chemicznej, pobudzającej
rozwój owych struktur materialnych organizmu. W ustalaniu zasad rządzących rozwojem,14 powinno się dążyć do systemowego ugruntowania
powtarzalnej reguły wyjaśniającej, opisującej złożony przebieg dynamicznych procesów organicznych. 15

O NIEUDANYCH PRÓBACH UGRUNTOWANIA
„STAŁEJ ZASADY” ROZWOJOWEJ

Historyczne ujęcia embriologiczne, przedstawiają metodologię badawczą,
która ukazuje dążenie do odkrycia poszczególnych zdarzeń przyrodniczych
oraz swoistych relacji zachodzących pomiędzy nimi. W takim ujęciu próbowano ukuć swoistą „zasadę”, która mogłaby w pełni opisywać złożoność procesów związanych z regulacją organiczną.
Badania eksperymentalne Wilhelma Hisa, szczególnie jego prace dotyczące rozwoju jaja kurczęcia oraz jego uogólnienia badawcze, skupiające się
na analizie fundamentalnych przyczyn formowania się ciała kręgowców,
stanowiły punkt wyjścia w wyjaśnianiu podstaw przebiegu procesów rozwojowych. W ramach powyższych badań uczony poszukiwał swoistego „prawa
wzrostu”, którego sedno mogłoby w pełni wyrazić przyczynowy aspekt rozwojowych relacji każdego żywego organizmu. Hisowi chodziło dokładnie,
o to według jakich stałych praw przebiegają złożone procesy organogenezy,
wówczas gdy struktury embrionalne o niskim stopniu zróżnicowania przekształcają się w skomplikowane formy organów ciała żywego?16 Dupont wy—————————
W szczególności chodzi o procesy regeneracyjne w żywym ustroju.
Taka swoista „reguła” powinna ujmować wszystkie możliwe czynniki przyczynowe oddziałujące
na poszczególne procesy regeneracyjne w ramach określonego organizmu.
16 W. His, Untersuchungen über die Erste Anlage des Wirbelthierleibes. Die erste Entwickelung
des Hühnchens im Ei, Leipzig 1868, s. 51.
14
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kazuje, że praca badawcza Hisa oparta była wyłącznie na poszukiwaniu
„bezpośrednich” przyczyn embriologicznych w zakresie podstaw fizykochemicznych organizmu.17 Hisowi głównie chodziło o wyjaśnienie fundamentalnych mechanizmów rządzących procesami organogenezy oraz ustalenie „najbliższych” przyczyn mechanistycznych, wpływających bezpośrednio
na sterowanie i regulację procesów związanych ze wzrostem i budową określonego ciała. Na tej podstawie można stwierdzić, że uczony wyraźnie dostrzegał konieczność ujęcia pojedynczych czynników przyczynowych w jakieś
ogólne prawo systemowe, mogące wyrażać istotę i osobliwość poszczególnych zjawisk embriologicznych.
Zapoczątkowana przez Hisa metodologia badawcza nad naturą zjawisk
biologicznych dotyczyła głównie uwypuklenia mechanistycznego podejścia
jako stanowiska adekwatnego dla zrozumienia i wyjaśnienia przyczynowych
zależności rozwojowych przebiegających w żywych organizmach. Uczony ten
wiedział, że na organizmy oddziałują poszczególne czynniki fizyczne, które
należy ująć w ogólne prawo wzrostu. Nie oceniam tutaj wartości heurystycznej całokształtu badań Hisa. Wskazuję tylko na wartość jego metodologii
badawczej w dążeniu do ujęcia pewnych procesów biologicznych „kombinacyjnie”, jako wzajemnie powiązanych.18
Przyczynowe badania Hisa, zainspirowały następne pokolenie embriologów, których pracami badawczymi kierował m.in. wielki propagator teorii
mechanicznej w biologii rozwoju Wilhelm Roux.19 Z tej szkoły, wywodzi się
także witalista Hans Driesch, który w początkowej fazie swoich badań,
w pierwszej kolejności, tłumaczył zachodzące złożone procesy organiczne,
zaobserwowane podczas eksperymentów, w sposób mechanicystyczny.20
Początkowo, jak wskazuje Ernst Mayr, Driesch był jeszcze bardziej zagorzałym mechanicystą niż Roux. Stopiwo jednak, oddalając się od badań empirycznych, pogrążał się coraz bardziej w skrajny witalizm.21
Przeprowadzone przez Driescha pierwsze doświadczenia embriologiczne
ukazują pewien ściśle określony rodzaj całościowości. Filozof ten wyraźnie
dostrzegał w przebiegu morfogenezy działanie czynnika całościującego
o charakterze dynamicznym,22 na podbudowie którego usiłował zbudować
—————————
17 J. C. Dupont, Wilhelm His and Mechanistic Approaches to Development at the Time of
Entwicklungsmechanik, Springer International Publishing AG 2017, s. 10.
18 Dzisiaj absurdalność wyjaśniania czysto mechanistycznego i witalistycznego w ramach rozwoju
organicznego jest znana. Jednakże z obu tych teorii można wydobyć pewne jej strukturalne elementy
i rozważyć w odniesieniu do obecnego stanu wiedzy badań przyrodniczych. Autor zwraca szczególną
uwagę na systemowe podejście, zarówno Hisa jak i Driescha do sprecyzowania reguły rozwojowej,
odnoszącej się do osobliwości procesów biologicznych.
19 J. Maienschein, The Origins of Entwicklungsmechanik, Developmental Biology 1991, t. 7,
s. 43–61.
20 R. Mocek, Die Werdende Form. Eine Geschichte der Kausalen Morphologie, Marburg an der
Lahn 1998, s. 286.
21 E. Mayr, To jest biologia, op. cit., s. 23.
22 Driesch początkowo traktował czynnik E, jako swego rodzaju parametr przyrodniczy, swoisty
dla obiektów i zjawisk organicznych, analogiczny do parametrów fizycznych. Za tym symbolem
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pewną „zasadę rozwojową” mającą obowiązywać w czasie przebiegu procesów regeneracji i nowotworzenia B(X)=f(S, l, E).23
Podsumowując badania i uogólnienia teoretyczne Hisa i Driescha można
powiedzieć, że ich główny zamysł wyraził Ludwig von Bertalanffy, uogólniając wyniki badań nad systemową teorią organizmu, tworząc jej podstawy
metodologiczne. Według niego istnieją modele, zasady i prawa mające zastosowanie do systemów ogólnych i ich podklas bez względu na konkretną
postać, charakter elementów składowych i relacje, względnie „siły”, jakie
między nimi występują.24
Podstawowym charakterem życia jest jego całościowa organizacja dynamiczna. Badanie pojedynczych relacji przyczynowo skutkowych nie może
wyjaśnić w pełni złożonej istoty procesów regulacyjnych (regeneracja organiczna).25 Uwzględnianie tylko wpływu samych czynników na poszczególne
zjawiska w ramach rozwoju organizmu ma sens jedynie wówczas, gdy bierze
się pod uwagę owe czynniki w działaniu „kombinacyjnym”; wpływając na
organizm powodują one, że przebieg rozwoju „układa” się w hierarchiczne
struktury dynamiczne. Takie ujęcie badawcze narzuca z góry metodologię,
w której w wyjaśnianiu zjawisk biologicznych powinno dążyć się do formułowania hipotez, uwzględniających wszystkie możliwe „czynniki” przyczynowe, ujmowane w zespolone kombinacje matematyczne i modele biologiczne,26 które mogłyby w pełni wyrażać dynamiczny rozwój całościowy
określonego ustroju.27
PODSUMOWANIE

Historyczne zderzanie się różnych metodologii badawczych na obszarze
filozofii przyrody doprowadziło w konsekwencji do powstania wielu teorii,
w ramach których pracowali wielcy przyrodnicy i filozofowie, zmierzając do
ostatecznego wyjaśnienia mechanizmów rządzących całościowym rozwojem
należy się domyślać pojęcia entelechii w znaczeniu parametrycznym. W toku samych badań morfogenetycznych Driescha, czynnik E nie był w każdym razie żadną „nazwą”, mającą oznaczać jakiś
„byt” metafizyczny, metodologicznie wyrażający „istotę” życia. Takiego sensu można by się było
doszukiwać dopiero w toku jego późniejszych spekulacji czysto metafizycznych.
23 S i l wartości zmienne, mogą mieć pewną faktyczną wartość stałą, która będzie pewną określoną
wartością B i określonym przeznaczeniem rzeczywistym X, którego zależności badał Driesch dla
każdej wartości S i l. Wartości S i l, są od siebie niezależne i odpowiadają określonemu znaczeniu
prospektywnemu oznaczonemu literą X. E jest niezmiennym, dynamicznym czynnikiem całościującym. Zob. H. Driesch, Philosophie des Organischen, Leipzig 1921, s. 116 .
24 L. Bertalanffy, Problems of Life, London 1952.
25 L. Bertalanffy, Kritische Theorie der Formbildung, Berlin 1928, s. 64.
26 Chodzi tutaj nie tylko o sposób modelowania tych złożonych zjawisk w oparciu o modele biologiczno-fizyczne i analogowe, ale także o modelowanie matematyczne, zarówno statyczne jak i dynamiczne. Zob. B. Turczyński, Modelowanie biofizyczne w biologii i medycynie, w: Biofizyka, J. Jaroszyk (red.), Warszawa 2014, s. 296–306.
27 Dzisiaj, dodatkowo, w wyjaśnianiu istoty osobliwych procesów rozwojowych (w tym procesów
regeneracji organicznej) służą pomocą takie teorie jak: teoria informacji, teoria grafów i teoria chaosu, cybernetyka, na które tylko wskazuję bez ich omawiania.
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organicznym. Często bywały to próby nieudane.28 Nieustannie usiłowano
jednoznacznie ugruntować fundamentalną rolę czynników, wpływających na
przebieg rozwoju organizmów. Rzadziej podejmowano próby wyprowadzania systemowej zasady rozwojowej, uwzględniającej owe czynniki w przebiegu wydarzeń organicznych.
Różne metodologie różnych uczonych stanową swoistą ewolucję badań
naukowych, która doprowadziła ostatecznie do poznania, że organizm jest
złożoną całością dynamiczną, dysponującą przeróżnymi mechanizmami
sterującymi i regulacyjnymi, w tym mechanizmami wielokrotnych sprzężeń
zwrotnych, które utrzymują stan równowagi organizmu. Nieliczni jednak
wyczuwali potrzebę wyjaśniania przeprowadzonych eksperymentów w oparciu o pewne „kombinacje” systemowe, usiłując w ten sposób odtworzyć
przebieg całościowego rozwoju dynamicznego. Te wysiłki nie powinny pójść
na marne,29 należy je dalej rozwijać i uzupełniać, w oparciu o najnowsze
odkrycia nauki współczesnej.30

—————————
28 Niektórzy uczeni (np. Driesch, Bertalanffy) intuicyjnie wyczuwali, że wyjaśnianie i odtwarzanie
procesów organicznych może odbywać się wyłącznie na podstawie poznania systemowych praw nimi
rządzących, które z kolei należy wyjaśnić językiem adekwatnym do badanej rzeczywistości.
29 Obecnie systemowe ujęcia (algorytmy ewolucyjne i zbliżona dziedzina – ewolucja sieci złożonych, badane i używane są nie przez biologów, przez co interpretacja biologiczna ich elementów,
wielkości i wyników pozostaje w tyle. Modele regulacji genowych „biologicznego” typu wraz
z odtwarzanymi rzeczywistymi sieciami pozwoliłyby na miarodajne sprawdzenie roli ujemnych
sprzężeń zwrotnych. Por. A. Gecow, Algorytmy ewolucyjne i genetyczne, ewolucja sieci złożonych
i modele regulacji genowej a mechanizm darwinowski, Kosmos 2009, t. 58, s. 441. Por. także.
A Gecow, A cybernetic model of improving and its application to the evolution and ontogenesis
description, Fifth International Congress of Biomathematics, Paris 1975.
Stuart Kauffman skonstruował abstrakcyjną sieć regulacyjną połączeń do celów opisu zjawisk biologicznych, która opiera się na działaniu dynamicznym, tzn. jej węzły mają wejścia, na które podawane są sygnały wejściowe i wyjścia, na których pojawia się sygnał wyjściowy, tzw. stan węzła,
jako wynik funkcji, której argumentami są sygnały wejściowe. Por. S. A. Kauffman, The Origins
of Order: Self-Organization and Selection in Evolution. Oxford University Press, New York 1993,
S. A. Kauffman, Gene regulation networks: a theory for their global structure and behavior, Current Topics in Developmental Biology 1971, t. 6, s. 145.
Ośmieleni wynikami kauffmanowskiego modelu regulacji genowych genetycy zbudowali następną
generację modeli, które określane są jako „biologiczne”. Są one znacznie mniej abstrakcyjne, a ich
elementy bezpośrednio odpowiadają realiom genetyki. Większość z nich opiera się na pracy Wolfganga Banzhafa. Modelowana jest komórka z genomem i białkami. Model zawiera np. stałą,
niewielką liczbę genów. Gen opisuje kilka białek i ma kilka miejsc sterowania, do których dopasowuje się odpowiedni inhibitor lub aktywator. Każde białko może wystąpić w takiej roli (tzn. być sterujące). Zob. W. Banzhaf, On the Dynamics of an Artificial Regulatory Network, Advances in Artificial Life, 7th European Conference 2003, s. 217–227.
30 Autor świadomie pominął wiele ważnych kategorii badawczych, które na obszarze filozofii są
przedmiotem sporów i kontrowersji, np. kategoria przyczynowości, którą w pewnych dziedzinach
można odrzucić, jeśli nada jej się sformułowanie szczegółowe, przy którym nakazuje ona stosowanie
pewnego typu opisów stanu układu. Została pominięta fundamentalna kwestia relacji materii, energii i informacji w układach termodynamicznych i biocybernetycznych, która stanowi podstawę dynamicznego rozwoju, w tym regeneracji żywych organizmów. Powyższe zagadnienia oraz wiele
innych z nimi związanych, wymagają osobnego opracowania metodologicznego.
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SEARCHING FOR DYNAMICAL ORGANIC DEVELOPMENTAL PROCESSES.
METHODOLOGICAL REMARKS
ABSTRACT

Author’s aim is to highlight problems related to the course of regulatory processes in the structures of the living organism. In this research area the question arises
what is the task of causal factors and mechanisms governing regeneration processes,
including building new parts of the body. Despite the vast knowledge already gained
in this field, the way to restore the functional regeneration of some structures of the
organism is still to be discovered.
Keywords: regeneration, development, cause, factors.
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TYTAN VERSUS ENCELADUS,
CZYLI O MNOGOŚCI TEORII BIOGENEZY
I ŚWIADOMOŚCI FILOZOFICZNEJ UCZONYCH
STRESZCZENIE

Niniejszy tekst powstał na podstawie wywiadów przeprowadzonych z uczonymi
Caltechu (Pasadena, USA) w 2018 roku. Rozmowy dotyczyły typów współczesnych
teorii biogenezy oraz roli przesłanek filozoficznych w nich przyjmowanych. Badacze
odnieśli się także do problematyki popularyzacji nauki. Światopogląd naukowy
kształtowany jest bowiem (oraz utrwalany) przez publikacje popularyzatorskie. Odpowiedzieli również na pytania odnoszące się do osobistych przekonań dotyczących
początków życia na Ziemi oraz wpływu tychże na pracę ich samych a także grup badawczych, do których należą.
Słowa kluczowe: biogeneza, synteza teoretyczna, popularyzacja wiedzy.

Ważnym składnikiem światopoglądu naukowego jest teoria ewolucji
biologicznej. Miarę uczciwości intelektualnej stanowi zmierzenie się z problemem jej początków.
Biogeneza to interdyscyplinarne pole badawcze, na gruncie którego uczeni realizują głównie potrzeby poznawcze, nie zaś praktyczne. Być może dlatego sprowadza się ją do roli hobby wybitnych uczonych, uprawianego
w wolnym czasie. Istotne jest zrozumienie przyczyn, dla których wiedza
o powstaniu życia na Ziemi została współcześnie zmarginalizowana. Prezentacja wyników badań pozostawia wiele do życzenia. Zauważył to Eric Smith,1
a dał temu wyraz między innymi w wystąpieniu „Inevitable Life?” w 2007
roku.2 Nasuwają się więc pytania: jaki jest obecny stan wiedzy z zakresu
protobiologii3; jakie teorie rozwija się współcześnie; jakie są zapatrywania
badaczy na problem syntezy teoretycznej; jaka jest samoocena sposobu
—————————
1 Eric Smith od 2000 r. pracował w Instytucie Santa Fe nad problemami samoorganizacji systemów chemicznych i biologicznych. Jego obecna praca koncentruje się na mechanice statystycznej
przejścia od geochemii wczesnej Ziemi do pierwszych poziomów organizacji biologicznej, z pewnym
naciskiem na pojawienie się sieci metabolicznej.
2 https://www.youtube.com/watch?v=ElMqwgkXguw&t=2645s
3 Protobiologia to nauka o biogenezie.
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funkcjonowania środowiska uczonych podejmujących problematykę powstania życia. Na szczególną uwagę zasługuje kwestia popularyzacji zagadnienia, ponieważ wiedza w formie popularyzatorskiej wywiera znaczący
wpływ na światopogląd.

WIZYTA W CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

W maju 2018 roku odbyłam podróż do Pasadeny, by przeprowadzić wywiady z uczonymi zaangażowanymi w problem biogenezy, reprezentującymi
przy tym różne specjalności „macierzyste” − biochemikami, geologami,
astrobiologami − z California Institute of Technology. To jeden z najważniejszych ośrodków naukowych na skalę międzynarodową, wyspecjalizowany
w naukach przyrodniczych i technicznych. Dodatkowo Caltech administruje
Jet Propulsion Laboratory, głównym centrum badań kosmicznych NASA.
Dla protobiologii ogromne znaczenie ma wiedza o możliwościach emergencji
życia nie tylko na Ziemi, ale także na innych planetach, czy też księżycach
naszego układu słonecznego, jak również poza nim. Podczas wyprawy zwiedziłam JPL oraz muzeum La Brea Park, w którym część wystawy poświęcona
jest zagadnieniom początku życia na Ziemi.4 Celem podróży było bowiem
także ogólne rozeznanie w kwestii sposobów popularyzacji omawianej tematyki.
Przedmiotem mojego zainteresowania była również kwestia filozoficznego przygotowania uczonych. Zapytani zostali oni m.in. o znajomość podstawowych zagadnień z obszaru filozofii nauki. Ich wiedza w tym zakresie okazała się jednak dość ograniczona. Nauczanie filozofii w Caltechu realizuje
wydział „Humanities and Social Sciences”. Student zobligowany jest do
uczestnictwa w kursach humanistycznych, jednakże filozofia nauki stanowi
jedną z wielu dostępnych opcji.
WSPÓŁCZEŚNIE ROZWIJANE TEORIE BIOGENEZY.
ŻYCIE NA TYTANIE?

Zdaniem mojego pierwszego rozmówcy, M. L. Wonga,5 problem biogenezy na Ziemi jest fundamentalny i domaga się gruntownego wyjaśnienia. Pytanie o źródła życia implikuje zaś kolejne – o jego obecność w kosmosie. Jest
—————————
4 Godnym wspomnienia jest fakt, iż w La Brea Park w przeciwieństwie do Oxford University Museum of Natural History elementem ekspozycji są ilustrowane tablice dotyczące początków życia na
Ziemi. Fakt ten oznacza, że biogeneza popularyzowana jest w amerykańskim muzeum jako istotny
etap ewolucji Wszechświata.
5 Michael L. Wong – astrobiolog. Astrobiologia to dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem
atmosfer planetarnych, zamieszkiwalności planet, ale także powstaniem i ewolucją oraz dystrybucją
życia we Wszechświecie. Wong obecnie pracuje na Uniwersytecie w Waszyngtonie. Jest współautorem publikacji dla czasopism Astrobiology, Icarus, czy Science.

Tytan versus Enceladus, czyli o mnogości teorii biogenezy i świadomości…

193

wiele teorii Origins of Life,6 a żadnej z nich jeszcze nie uznano za ostateczną.
Nie ma przy tym pewności, co konstytuowałoby satysfakcjonujący dowód
takiej teorii. Gdyby na przykład pewnego dnia grupa badawcza dokonała
syntezy nowego życia w laboratorium. Wówczas, to co uzyskają, będzie formą jego początku, lecz czy wykaże ono pokrewieństwo z naszym (tym, z którego my się wywodzimy) pozostanie przedmiotem dyskusji. Z pewnością
laboratoryjna konfiguracja eksperymentów poddana zostanie wtedy wnikliwej ocenie pod kątem zgodności z warunkami przypisywanymi środowisku
naturalnemu sprzed 4 mld lat. Natomiast znalezienie życia w innych regionach Wszechświata pozwoli nam zrozumieć jakie typy środowisk mogły być
odpowiednie dla procesu biogenezy.
Powstają coraz lepsze modele oparte na współczesnej wiedzy o geochemii
naszej planety z czasów poprzedzających występowanie ostatniego wspólnego przodka (LUCA – Last Universal Common Ancestor). To, że pewna planeta wykazuje cechy zamieszkiwalności, nie jest tożsame z wyewoluowaniem
na niej życia. Dzięki danym uzyskanym podczas misji Cassini–Huygens,7
wiemy o tym, że na Enceladusie, księżycu Saturna, zachodzą warunki odpowiednie dla emergencji. Brakuje jednak wiedzy odkąd są tam obecne. Dotychczas nie opracowano jeszcze teorii biogenezy, którą przyjęłaby większość
uczonych, ale już teraz zmieniły się pytania, na które poszukiwane są odpowiedzi. Wiedza astrofizyczna, astrobiologiczna uzyskana dzięki misjom kosmicznym znacznie poszerzyła horyzonty protobiologii. Mimo wszystko biogeneza pozostaje trudnym obszarem badań, bo ciągle jest mało danych.
Nie ma jak dotąd teorii biogenetycznej, która krok po kroku opisuje
wszystkie etapy na drodze od chemikaliów do życia. Te brakujące części scenariusza Wong nazywa „magią”. Dla przykładu powstanie samoreplikujących się cząsteczek jest dosyć „magicznym” zdarzeniem obecnym w wielu
scenariuszach typu „najpierw metabolizm”. Początek uniwersalności chemiosmozy z kolei jest „magicznym” zdarzeniem dla hipotez „świata RNA”.
Wong przedstawił dwa wiodące nurty w protobiologii: „świata RNA” oraz
„zupy prebiotycznej”. W przypadku podejść typu „od ogółu do szczegółu”
w protobiologii, uczeni po prostu patrzą na to jakie życie jest dzisiaj, a następnie z użyciem drzew filogenetycznych poszukują podobieństw, przeprowadzają retrodykcje. Analizują współczesne życie i próbują się cofać, aż do
ostatniego wspólnego przodka, by jak najlepiej zrozumieć proces ewolucji
życia. To rezultat pracy biologów oraz biofizyków. Od czasu odkrycia struktury molekuły DNA oraz odkąd sekwencjonuje się DNA, pewnym jest pokrewieństwo wszystkich organizmów żywych na Ziemi. Wielu naukowców
przyjmuje, że początek życia na Ziemi był pojedynczym zdarzeniem. Uczeni
ci poszukują scenariusza w środowisku „zupopodobnym”, pełnym organicz—————————
Origins of Life to pojęcie stosowane w literaturze przedmiotu zamiennie z pojęciem biogenezy.
Misja Cassini–Huygens trwała od 1997 do 2017 roku. Zdobyte dzięki niej dane opracowywane
będą przez najbliższe lata.
6
7
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nych substancji: aminokwasów, zasad azotowych, nukleotydów, lipidów,
a w którym pierwsze komórki miałyby się formować. Powstanie DNA
poprzedzać miałoby wytworzenie się molekuły RNA, gdyż wykazuje ona
enzymatyczne zdolności (jak białka). To teoria przekonująca w warstwie
konceptualnej, lecz natrafia na trudności w odniesieniu do hipotetycznych
warunków środowiskowych na Ziemi w czasie poprzedzającym i w trakcie
formowania się litosfery.
Wong wspomina o Millerze, który zaplanował eksperyment oparty o hipotezę Oparina dotyczącą składu atmosfery wczesnej Ziemi. Zdaniem uczonego rosyjskiego atmosfera naszej planety w czasach Hadeiku była podobna
do tej na Jowiszu. Jowisz jest na tyle masywną planetą, że atmosfera nie
ucieka z niego, a ponadto ma ona charakter redukujący. Lecz wczesna lotna
powłoka Ziemi była prawdopodobnie rozproszona przez wiatr słoneczny.
Kolejna, druga atmosfera utworzyła się z gazów uwalnianych z głębi skorupy
ziemskiej przez wulkany. Miały one raczej tendencję do przekazywania
większych ilości dwutlenku węgla niż metanu. Badacze nadal uważają, że
koncepcja „zupy” jest adekwatna dla środowisk o wysoce redukującej atmosferze. Jako przykład Wong wskazuje Tytan – księżyc Saturna. Szczegółowe
dane dotyczące jego atmosfery uzyskaliśmy dzięki próbnikowi Huygens. Co
więcej, na powierzchni księżyca obecne są jeziora utworzone z metanu, innych węglowodorów i złożonych organicznych cząsteczek. To jedyne poza
Ziemią ciało planetarne w naszym układzie słonecznym, na powierzchni
którego obecne są substancje w stanie ciekłym. Wśród niektórych uczonych
panuje przekonanie o redukującej atmosferze wczesnego Marsa. Życie na
Ziemię miałoby dotrzeć właśnie stamtąd. Warunki na Marsie w wysokim
stopniu odpowiadają przesłankom stanowiącym podstawę dla hipotezy „organicznej zupy”. We wczesnym układzie słonecznym ilość impaktorów8 była
znacznie wyższa, możliwa jest zatem obecność na nich mikroorganizmów
Intryguje także możliwość przemierzenia przez niedostrzegalne ludzkim
wzrokiem formy życia Układu Słonecznego i ich wylądowania na Ziemi, najbliższej Marsowi planecie. Protobiolodzy wykazują sceptycyzm względem
takich przypuszczeń. Wymagają one bowiem zbyt wielu niepotwierdzonych
założeń, „szczęśliwych przypadków”.
Kolejny z moich rozmówców, John Grotzinger,9 zaangażowany był w misję Mars Science Laboratory (MSL) w latach 2006–2014 pełniąc funkcję
jednego z głównych uczonych uczestniczących w projekcie. Obecnie przynależy do grup MSL zajmujących się oprzyrządowaniem, jest też strategicznym
planistą tras łazików. Eksploracja Marsa, jak powiedział, początkowo skie—————————
Impaktor to obiekt taki jak meteoryt, który zderza się z innym ciałem.
Grotzinger zajmuje się sedymentologią, stratygrafią, geobiologią, dawnymi procesami zachodzącymi na powierzchni Marsa i Ziemi, badaniami terenowymi zachowanych systemów, które stanowią
punkt wyjściowy dla analizy procesów zachodzących w przeszłości. Zainteresowany jest także interakcją między życiem a środowiskiem, dodatkowo bada zagadnienia tektonicznych i warunków
klimatycznych. Więcej na stronie: http://web.gps.caltech.edu/~grotz/
8
9
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rowana była na poszukiwania wody. Grotzinger spodziewa się, że bardziej
złożone przedsięwzięcia MSL dotyczące zamieszkiwalności pomogą choć
w części odtworzyć historię marsjańskiego środowiska. Rezultaty zapewne
dostarczą wglądu w to, jakie może być życie pozaziemskie. Nacisk na zamieszkiwalność planety wiąże się z nadziejami na znalezienie sygnału życia.
Curiosity eksplorując Czerwoną Planetę pozwala ukazać rolę wody we wczesnej historii Marsa. Woda10 mogła bowiem wspierać zamieszkiwalność mikroorganizmów. Uczony wyraża nadzieję uzyskania odpowiedzi na pytanie
czy życie kiedykolwiek tam powstało. Określił naszego planetarnego sąsiada
jako prebiotyczne cmentarzysko.
Curiosity odkrył mianowicie drobnoziarniste skały osadowe, o których
wnioskuje się, że reprezentują pradawne jezioro. Ich obecność świadczy
o istnieniu środowiska odpowiedniego do podtrzymywania marsjańskiej
biosfery opartej na chemolitoautotrofii. Charakteryzowało się ono neutralnym pH, niskim zasoleniem, zmiennymi stanami redox związków żelaza
i siarki. Węgiel, wodór, tlen, siarka, azot i fosfor zostały wykryte przez aparaturę, a są to przecież kluczowe pierwiastki biogenne. Związki zawierające
fosfor okazały się być również dostępne. Środowisko takie najprawdopodobniej miało od setek do dziesiątek tysięcy lat. Obliczenia pozwalają uznać biologiczną żywotność fluwialno-jeziornego środowiska w post-noachijskiej11
historii Marsa.

A ENCELADUS?

Drugi obóz wśród protobiologów stosuje podejście od szczegółu do ogółu.
M. L. Wongowi jest ono bliższe. Reprezentację takiego stanowiska stanowi
teoria kominów hydrotermalnych. Podwodne kominy hydrotermalne są
geochemicznie reaktywnymi środowiskami, które stanowią siedlisko dla
społeczności mikroorganizmów. Uderzające podobieństwo zachodzi między
oddziaływaniami między wodorem a dwutlenkiem węgla w systemach hydrotermalnych a rdzennymi metabolicznymi reakcjami zachodzącymi
u współczesnych prokariotycznych autotrofów. Rozumienie biochemii tych
właśnie autotrofów może pomóc w ustaleniu typów reakcji, jakie zainicjowały chemię życia.
Kominy jako środowisko ekscytują uczonych, ponieważ obserwujemy je
obecnie na Ziemi. Analizy pomiarów magnetometrycznych oraz spektrometrycznych lodowego księżyca Saturna, Enceladusa, dokonanych podczas
misji Cassini–Huygens, skłoniły badaczy ku przypuszczeniu, że kominy
hydrotermalne znajdują się także pod powierzchnią tamtejszego oceanu.
—————————
10 O wodzie na Marsie: J. P. Grotzinger, J. Crisp et al., Mars Science Laboratory Mission and Science Investigation, Space Science Reviews, 2012, s. 1–52.
11 3,7 mld lat temu.
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Enceladus jest mały. Ma średnicę mniej więcej Anglii. Jest zamrożony i co
istotne, znajduje się w rezonansie orbitalnym z innym księżycem Saturna –
Dione. Zachodzi między nimi związek grawitacyjny: okrążają Saturna w ten
sposób, iż na jeden obrót Dione przypadają dwa Enceladusa. Rezonans
sprawia, iż orbita Enceladusa ma kształt eliptyczny. Ten naturalny satelita
przemieszcza się zarówno blisko jak i daleko od planety. W rezultacie powstają pływy, które indukują tarcie w jego wnętrzu. Wówczas wytwarzane
i kumulowane jest ciepło, co prowadzi do roztapiania lodu, a w konsekwencji
powstają oceany pod powierzchnią. Enceladus wykazuje aktywność kriowulkaniczną. Przez pęknięcia w skorupie o kształcie tzw. “tygrysich pasów” wyrzucana jest materia z oceanu. Orbiter Cassini, który powstał przy współpracy European Space Agency z NASA, wykrył pióropusz – chmurę, a w niej
ziarna krzemu i wodór. To tzw. smoking guns, czyli przesłanki wskazujące
na hydrotermalną aktywność, wynikającą z interakcji woda-skała, a do której dochodzi w głębi oceanu. Na tym księżycu nie ma zupy organicznej. Analiza danych przesłanych przez orbiter wykazała, że Enceladusa nie otacza
powłoka gazowa, a woda w stanie ciekłym zatrzymana jest pod dziesiątkami
kilometrów lodu. Jedyna hipoteza biogenetyczna odpowiadająca warunkom
środowiskowym na księżycu Saturna wiąże się z analogią do kominów hydrotermalnych na Ziemi.
Wong przedstawił podstawową charakterystykę procesów metabolicznych. Życie na Ziemi wykorzystuje przepływ elektronów przy udziale tak
zwanego łańcucha transportu elektronów, pompy wodorowej, jonów i protonów. Protony są pompowane przez membranę przeciw gradientowi stężenia protonów, a wracają zgodnie z gradientem. Nasze organizmy używają
energii z transferu elektronowego, by wytworzyć sztuczny gradient w mitochondriach. Następnie generowany jest ATP, a nukleotyd ten używany jest
do przenoszenia energii chemicznej podczas poszczególnych reakcji. Nasuwa
się pytanie o genezę użycia przez organizmy gradientu elektrochemicznego,
aby uzyskać energię mechaniczną. Teoria kominów hydrotermalnych oferuje
obiecujące wyjaśnienie. Na wczesnej Ziemi wytworzył się geochemiczny
układ abiotyczny. W systemie hydrotermalnym dostrzeżono naturalny gradient protonów, powstały w wyniku różnic pH płynu wydobywającego się
z Ziemi i kwaśnego oceanu. Uczeni uważają obecnie, że Ocean najprawdopodobniej dlatego był kwaśny, bo atmosfera wczesnej Ziemi obfitowała
w dwutlenek węgla. Należy pamiętać o naturalnym gradiencie redox – materiały wydobywające się z wnętrza Ziemi zawierają dużo wodoru, metanu
i dwutlenku węgla. Gazy te znajdują się poza stanem równowagi, a zatem
reagują, wytwarzają wolną energię. Gdy dwutlenek węgla reaguje z wodorem, powstają cząsteczki substancji organicznych. To jakby płacili nam za
zjedzenie lunchu. Uzyskujemy wolną energię z tych reakcji i tworzy się system stanowiący podstawę zjawisk biologicznych. Podsumowując, zdaniem
Wonga życie działa jak geochemia, lecz szybciej i lepiej. Uważa on, że po-
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wstało ono z takiego właśnie naturalnego, abiotycznego systemu. Większość
pierwotnych mikroorganizmów to chemotrofy – żywią się skałami. Metabolizm w takim razie byłby zakorzeniony w geochemii. By uargumentować
sensowność takich przypuszczeń wspomniał, że LUCA żył w gorącym środowisku; żywił się wodorem, a oddychał dwutlenkiem węgla.
Mój kolejny rozmówca Woodward Fischer12 należy do jednej z grup pracujących nad zagadnieniem biogenezy. Fischer przewodzi grupie pracującej
nad rozumieniem i kontekstualizacją kluczowych wydarzeń w historii reakcji
redoks zachodzących na naszej planecie, włączając w to ewolucję tlenowej
fotosyntezy oraz wzrost poziomu tlenu w atmosferze. Uczeni ciągle nie wiedzą jak doszło do emergencji życia. Lecz jeśli uda się przedstawić scenariusz
wymagający mniej “magii” niż do tej pory, oznaczałoby to, że początek życia
na Ziemi prawdopodobnie nastąpił w zaproponowany sposób. Fischera
fascynuje możliwość wielości szlaków powstania życia. Istnieją bowiem koncepcje zgodnie z którymi pierwsza żywa samoreplikująca się komórka powstała w oparciu o kilka różnych szlaków chemicznych.

O POPULARYZACJI ZAGADNIENIA BIOGENEZY

Ludwik Fleck jako jeden z pierwszych, zwrócił uwagę na problematykę
popularyzacji. Z jednej strony poruszył elementarne kwestie takie jak fakt, że
uczeni piszą książki popularnonaukowe, by zaznajomić osoby spoza kręgu
z obecnym stanem wiedzy. Używają języka potocznego pełnego metafor.
Fleck dostrzegł, iż pisane są z pozycji autorytetu i w ten sposób nabierają
dogmatycznego charakteru. Teksty te upraszczają trudności, na jakie napotyka badacz podczas swej pracy. Popularyzacja wiedzy wywiera duży wpływ
na rozwój nauki, bowiem kształtuje światopogląd naukowy.13
Współcześnie ludzie nauki bardzo rzadko wypowiadają sądy o charakterze metafizycznym w artykułach przeznaczonych dla fachowców dyscyplin
przyrodniczych. Natomiast w pracach popularyzatorskich obecne są sformułowania, które pozwalają filozofom przedstawić światopogląd naukowy oraz
obraz świata kształtowany przez uczonych. Zdaniem Wonga przekazanie
wiedzy o złożonym problemie początków życia na Ziemi laikom okazuje się
być niezmiernie trudne. Relacjonując istotę trudności, on sam koncentruje
się na szczegółowych kwestiach naukowych.
Wszystkie formy życia opierają się o procesy przebiegające wbrew gradientowi. W ten sposób życie uzyskuje energię. Gwiazdy także rozkładają
nierównowagę, będącą nierównowagą między pierwotnym wodorem a he—————————
12 Więcej informacji na stronie fischer geobiology group: http://web.gps.caltech.edu/~ wfischer/research.html.
13 W. Sady., Ludwik Fleck, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, E. N. Zalta (red.); =
<https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/fleck/>.
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lem z Big Bangu oraz cięższymi pierwiastkami. Połączenie wodoru i helu
wyzwala ogromne ilości energii, dlatego gwiazdy świecą. Możemy uważać
siebie za krewnych gwiazd – wysoce uporządkowanych struktur dyssypatywnych. Gdy coś rozprasza nierównowagę, wyzwala wiele entropii do
wszechświata. Życie czerpie korzyści z II zasady termodynamiki. Zwiększamy entropię Wszechświata bo jesteśmy lokalnymi kieszeniami niskiej entropii. Dodatkowo życie się replikuje, wykazuje homeostazę. Gdyby przybył
Obcy i opowiedziano by mu historię kreacjonistyczną oraz historię Big Bangu, formacji gwiazd, planet, emergencji życia, ewolucji trwającej 4 miliardy
lat, naukowa opowieść, sądzi, okazałaby się o wiele bardziej zadziwiająca.
Zapytany o popularyzację, szczególną uwagę zwrócił na jej aspekt wizualny. Stara się nie być zbyt krytycznym względem ilustratorów naukowych.
W większości przypadków wszystko to, co wiemy o egzoplanetach to masa,
promień, obecność/ brak atmosfery, odległość od gwiazdy. Na tej podstawie
przewiduje się skład oraz ukształtowanie ich powierzchni – oceanów, kontynentów. W przyszłości, z użyciem nowych teleskopów, na przykład James
Webbs Telescope, uzyskamy bardziej szczegółową wiedzę o planetach spoza
Układu Słonecznego. Popularyzacja rozbudza wyobraźnię ludzi. Wyzwala
ekscytację.
Zdaniem Fischera brak common knowledge i w nieunikniony sposób
brak common values stanowi barierę poznawczą.14 Osobnym zadaniem
byłoby przestawić składniki współczesnej wiedzy potocznej. Fischer wiąże
pojęcie common knowledge z życiem codziennym przeciętnego Amerykanina. Biogeneza jest zagadnieniem nieprzekładalnym na sytuacje dnia
powszedniego, toteż większość ludzi nigdy nie doświadczy potrzeby jego
zrozumienia. Grupa badawcza Fischera pracuje zaś nad zdarzeniami mającymi miejsce 2.5 miliarda lat temu, a zatem naprawdę pradawnymi. Wraz ze
współpracownikami podejmują się analizy fundamentalnych aspektów metabolizmu. OoL nie ma wartości praktycznej. Ludzie niejednokrotnie nawet
nie zdają sobie sprawy, że telewizja w ich salonie powstała dzięki wcześniejszym odkryciom naukowym. Przeciętnego człowieka interesuje jak działa
samochód. Trudno więc wyobrazić sobie zafascynowanie ich procesami
prowadzącymi do zaistnienia życia na Ziemi.
W kwestii popularyzacji tematyki biogenezy Fischer stwierdza, że przeszukując sieć internetową pod kątem teorii powstania życia, natrafi się na
prace autorstwa tych osób, które ”mówią najgłośniej”. Wspominając z kolei
Carla Sagana, spostrzega brak podobnych mu popularyzatorów wiedzy.
Współcześnie przeciętny człowiek wie więcej o kosmologii niż o historii życia
na Ziemi. Potrzeba mistrza, który nie utknął jedynie na poziomie idei.
Grotzinger natomiast podkreślił jak trudnym zadaniem jest komunikowanie
—————————
14 Określenia „common knowledge” i „common values” są bogate znaczeniowo, zachowano ich angielskie brzmienie, by podkreślić ich związek z narzucającą się w rozmowie problematyką zdrowego
rozsądku.
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celów misji badawczych, gdy odbiegają one od naiwnych wyobrażeń laików.
Zachodzi potrzeba wyważenia przekazu do społeczeństwa, gdyż często to, co
faktualnie jest poprawne, bywa nudne. Równocześnie nadmierna ekscytacja
i przedwczesne, niepoprzedzone rzetelną recenzją komunikaty adresowane
do osób spoza kręgu wyspecjalizowanych uczonych wprowadzają nieprawidłowe interpretacje uzyskanych wyników.

CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNOŚCI PROTOBIOLOGÓW

Wong stwierdził, że społeczności protobiologów nieobce są pewne przywary. Jedną z nich jest stronniczość. Przyznaje, że ponieważ nie rozumie wszystkiego w każdej pojedynczej teorii, na swój sposób przychyla się ku tym z nich,
które w największym stopniu są dla niego zrozumiałe. Wśród badaczy biogenezy jest pewna niezgoda, wyczuwa się tarcia. Przedstawiane przez Wonga
obozy nie znajdują płaszczyzny porozumienia. Dzieje się tak, bo nawet doskonali uczeni miewają pod pewnymi względami dość zamknięte umysły. Gdy
pokaże się im artykuł konkurentów, lekceważą go bez czytania. Tego typu podejście negatywnie wpływa na rozwój dyscypliny. Nauka to ludzkie przedsięwzięcie. Ludzie zaś kierują się emocjami, przeżywają porażki, są wrażliwi.
Afekty mają jednak także pozytywne oddziaływanie na świat nauki. Uczeni
promując własne odkrycia, motywują w ten sposób innych do badań.
Wong uczestniczył w warsztatach analogicznych do tokijskiego15 (2015).
Wspominając o nich podkreśla, jakie nieszczęście stanowi brak otwartości
umysłów uczonych. Obecnie nie ma szans, by potwierdzić lub zaprzeczyć
którejś z istniejących już teorii. Stanowią one natomiast „dobre pomysły”.
Ludzie nauki powinni przestać myśleć, że ich idea jest najlepsza tylko dlatego, że sami są jej twórcami.
Fischer tak jak Wong dostrzega podział środowiska naukowców zajmujących się problematyką origins of life na wyraźne frakcje. Najzdolniejsi mają
inną pracę dającą utrzymanie. Właśnie te osoby wywarły największy wpływ,
sformułowały najbardziej innowacyjne idee. Rzeczy, które odkrywają, okazują się być wartościowe w innych niż protobiologia obszarach badawczych.
Fischer współpracuje z Szostakiem, noblistą w dziedzinie chemii. Szostak
nagrodę tę otrzymał on za odkrycia związane z katalizą krótkich RNA. Bada
on zagadnienie wczesnych membran, które mogły składać się z trywialnych
komponentów – materiałów, które Ziemia łatwo wytwarza. Wyniki mogą
przynieść rozwiązania sprzyjające udoskonaleniu technik podawania leków.
Tego typu koncepcje mają wiele zastosowań. Fischer dostrzega problem
obecny w społecznościach uczonych. Polega on na tym, że podzieleni na
obozy, przedstawiają swoje własne narracje, ale niestety nie poszukują spo—————————
15

C. Scharf et al., A Strategy for Origins of Life Research, Astrobiology, 2015, 15 (12).
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sobów integracji różnych podejść. Równocześnie należy brać pod uwagę
sytuację, w której żadne z opracowanych podejść nie będzie prawdziwe.
Fischer wskazał przykład obrazujący taki stan rzeczy. Chemik syntez organicznych z Cambridge – John Sutherland, także współpracujący z nim,
opracował syntezę kwasu rybonukleinowego na tyle lepszą od poprzedniej,
że ukonstytuowała przełom, ponieważ jest dużo prostsza.16 Badacze pracujący nad problematyką OoL w kontekście głębokich oceanów uważają, że nie
da się powiązać syntezy Sutherlanda z ich scenariuszem emergencji życia.
Nie stawiają większej ilości podstawowych pytań, jak na przykład o to, czy ta
atrakcyjna synteza RNA jest łatwa w realizacji dla środowiska.
Trudno ludziom się zdystansować od własnych koncepcji, szczególnie po
osiągnięciu sukcesu. Nie wszyscy są „dobrzy” w falsyfikowaniu swych hipotez. Fischer spostrzeżenie to ilustruje klasycznym już przykładem dryftu
kontynentalnego. Wyraża przekonanie o potrzebie zmian w środowisku
uczonych. Powinno być więcej kobiet, mniejszości narodowych, osób wywodzących się z odmiennych kultur, ponieważ wtedy podejścia do problemów
byłyby bardziej zróżnicowane. Dotychczas pracę badawczą prowadzi się
w jeden sposób, zbyt monolitycznie.

CZY DOJDZIE DO SYNTEZY TEORETYCZNEJ?

Wong uważa, że dojdzie do syntezy różnych teorii w jedną. Główne obozy
skonfliktowane ze sobą często skupiają się na dwóch różnych aspektach życia: (a) bioenergetycznym/termodynamicznym, (b) replikacji. Oczywiście,
życie wymaga obu, ale hipotezy uwzględniające osobno poszczególne aspekty odpowiadają odmiennym środowiskom. Główne obozy są tak zaangażowane w rozwijanie własnego podejścia, że nie rozmawiają z reprezentantami
innych, a jeśli już, to z dużą dozą wrogości. Wyzwaniem naszej generacji jest
utworzenie pomostu nad tą przepaścią.
Fischer podkreśla, że ciągle potrzebujemy więcej nowych faktów, by móc
wyjaśnić powstanie życia. Nie wystarczy po prostu poskładać części dotychczasowych narracji. Protobiolodzy nie są jednak dalecy od opracowania
odpowiedniego scenariusza. W ciągu najbliższych 5, 10 lat sytuacja najprawdopodobniej zmieni się. Być może uzyskany zostanie paralelnie lub seriami.
Celem jest satysfakcjonująca uczonych pełna koncepcja życia, wyrażona
w pojęciach chemii i fizyki; taką koncepcją jeszcze nie dysponujemy.

—————————
16 Zamiast osobno syntetyzować rybozę i zasadę azotową, uzyskał cały nukleotyd pirymidynowy za
jednym podejściem. Mieszanina reakcyjna potrzebna do wytworzenia prekursorów RNA zawierała
zaledwie pięć prostych związków chemicznych.
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KONKLUZJE

Uczeni, z którymi przeprowadzono wywiady, są świadomi trudności, na
jakie napotykają próby syntezy teoretycznej w dziedzinie biogenezy. Są
nastawieni samokrytycznie oraz mają świadomość własnych ograniczeń.
Wysoka specjalizacja nauk “macierzystych”, odmienność przyjmowanych
podejść oraz trudności teoretyczne w ich pogodzeniu to najważniejsze z nich.
Wyrażają wolę przezwyciężenia przeszkód oraz nadzieję na osiągnięcie celu:
wyjaśnienie okoliczności i sposobu/sposobów powstania życia. Wskazują
także praktyczne i psychologiczne uwarunkowania obecnej kondycji protobiologii. Dominujące, utylitarystyczne nastawienie ludzi nauki odwraca
uwagę od potrzeb poznawczych, tak dobitnie wyrażających się w zagadnieniu początku życia na Ziemi. Ograniczenia edukacji w zakresie filozofii oraz
metodologii nauk zwiększają trudności, lecz nie uniemożliwiają rozwiązania
problemu syntezy teoretycznej. Definicje życia przyjmowane przez badaczy
związane są z podstawowym obszarem praktyki, w której się specjalizują.
Rozmówcy dostrzegają jak ważna dla rozwoju nauki jest popularyzacja. Brak
odpowiednich uczonych przyrodników posiadających jednocześnie świadomość filozoficzną sprawia, że problematyka biogenezy jest marginalizowana.
Bywa, że gdy któraś z tych kwalifikacji jest nieobecna, popularyzator zamiast
rzetelnego obrazu dokonań tej dziedziny wiedzy dostarcza nam karykaturę.
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TYTAN VERSUS ENCELADUS — ON THE MULTITUDE
OF THEORIES OF BIOGENESIS AND ON THE PHILOSOPHICAL
AWARENESS OF SCIENTISTS
ABSTRACT

The text was written on the basis of interviews with Caltech scholars (Pasadena,
USA) in 2018. The talks concerned various contemporary theories of biogenesis and
the role of their philosophical premises. The researchers also addressed the issue of
popularizing science. The worldview is shaped (and established) by popularizing
publications. They also answered the questions how their personal beliefs influenced
research.
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Włodzimierz Ługowski

ŻYCIE JAKO NATURALNA WŁASNOŚĆ MATERII.
NA TROPIE „SPRAWCÓW” PRZEŁOMU
W PRZYRODOZNAWSTWIE HISTORYCZNYM
We are witnessing a growth of modes of thought which
challenge established knowledge about nature, evolution, our origins and our place in the universe […] The
arguments go well beyond intellectual debate […] The
Parliamentary Assembly therefore urges the member
states, and especially their education authorities to
strengthen the teaching of the foundations of science, its
history, its epistemology and its methods.
Parliamentary Assembly – Council of Europe,
RESOLUTION 1580 (2007 r.)

STRESZCZENIE

Praca stanowi przyczynek do zrozumienia filozoficznego wymiaru przełomu, jaki
dokonał się w dwudziestowiecznym przyrodoznawstwie historycznym wskutek ekstrapolacji darwinowskiej idei ewolucji na obszar materii nieożywionej i sformułowania na tej podstawie szeregu teorii przedbiologicznej ewolucji chemicznej. Ujawnione zostały skutki, jakie ma nietrafne rozpoznanie filozoficznych podstaw (szeroko
rozumianej) nauki o ewolucji: z jednej strony – dla samych uczonych-przyrodników,
z drugiej zaś – w znacznie szerszym, światopoglądowym wymiarze ich badań.
Słowa kluczowe: natura życia, przedbiologiczna ewolucja chemiczna, biogeneza, światopogląd.

Zaczniemy od ukazania filozoficznego wymiaru przełomu, jaki dokonał
się w dwudziestowiecznym przyrodoznawstwie historycznym wskutek ekstrapolacji darwinizmu na obszar materii nieożywionej 1 oraz od ujawnienia
skutków nietrafnego rozpoznania filozoficznych podstaw (szeroko rozumianej) nauki o ewolucji: z jednej strony – dla samych uczonych, z drugiej zaś –
w znacznie szerszym, światopoglądowym wymiarze ich badań.
—————————
1 Tak się składa, że tytuł niedawno ogłoszonej pracy: A. Pross, Toward a General Theory of Evolution: Extending Darwinian Theory to Inanimate Matter, Journal of Systems Chemistry, 2011, 2 (1),
dobrze zarazem oddaje ogólny sens przedsięwzięcia, w rezultacie którego w ciągu minionego półwiecza powstało ponad dwieście teoretycznych koncepcji przedbiologicznej ewolucji chemicznej.
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Na początek przypomnijmy, że teoria samoorganizacji materii w wymiarze przyrodniczym ukształtowała się w latach siedemdziesiątych i stosunkowo szybko znalazła uznanie w świecie naukowym, głównie dzięki
pracom dwóch laureatów Nagrody Nobla – Ilji Prigogine’a oraz Manfreda
Eigena. Filozoficzny wymiar tej teorii – tak w aspekcie ontologicznym (koncepcja materii) jak i epistemologicznym (ideały naukowości) wciąż czeka
jednak dopiero na opracowanie. Jest to zadaniem ważnym z punktu widzenia każdego człowieka, który pragnie zrozumieć miejsce istot żywych (i swoje własne) w procesie ewolucji Wszechświata. Ale, jak się okazuje, jest to
zadanie istotne i pilne także z perspektywy dalszego rozwoju nauki: wielu
prominentnych uczonych-przyrodników pracujących w tej dziedzinie formułowało w ostatnich latach zaproszenie do współpracy pod adresem przedstawicieli filozofii.
Co więcej, w ostatnich latach podobne zachęty uzyskały wsparcie niejako
instytucjonalne. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w Rezolucji nr
1580 oraz sześćdziesiąt siedem narodowych akademii nauk we wspólnej
odezwie2 w podobnych słowach mówią o potrzebie upowszechniania „naukowych ustaleń w kwestii natury i ewolucji życia oraz naszego pochodzenia
i miejsca we wszechświecie”, w szczególności zaś chodzi tu o „teorie na temat
genezy i ewolucji życia na Ziemi”. Towarzyszy temu następujący postulat:
„więcej uwagi należy poświęcić wykładaniu podstaw nauki, jej historii, epistemologii i metod”. Podjęte zadanie stara się wyjść naprzeciw temu właśnie
zamówieniu społecznemu.
Mając na uwadze wspomniane apele, ważnym zadaniem wydaje się
docieczenie przyczyny ogromnego rozziewu miedzy skalą badań i ustaleń
naukowych w zakresie biochemii ewolucyjnej a odbiciem efektów tych
badań w świadomości społecznej. I to nawet w kręgu samych uczonychprzyrodników, a cóż dopiero mówić o laikach. Wiele przemawia za tym, że
przyczyny te tkwią w warstwie najgłębszych założeń, sięgających raison
d’être tej dyscypliny. Już bowiem za samą decyzją o wprowadzeniu problematyki przedbiologicznej ewolucji (bio)chemicznej i genezy życia do obszaru
badań naukowych (wbrew dewizie ignoramus, ignorabimus) krył się pewien
wybór o charakterze filozoficznym. I to wybór o charakterze przełomowym.
Uformowały się w ten sposób mianowicie – by odwołać się tu do klasycznej
już formuły Conrada H. Waddingtona – podstawy takiego stanowiska, „które traktuje życie jako naturalny (a być może nawet konieczny) rezultat rozwoju przyrody nieożywionej, co można uznać za rewolucję w pojmowaniu
przez człowieka swojego miejsca w świecie”.3 „Jest wielce prawdopodobne –
—————————
Statement on the Teaching of Evolution, A Global Network of Science Academies. The Interacademy Panel on International Issues.
3 “In the late twenties and early thirties the Basic thinking was done which lead to the view that
saw life as a natural and perhaps inevitable development from the nonliving physical world”; C. H.
Waddington, That’s Life, New York Review of Books, 1968, Feb. 29, s. 19.
2
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pisał dalej Klasyk – że historycy idei zwrócą w przyszłości uwagę na ten właśnie przełom” (i jego filozoficzne podłoże). Klasyk miał rację: niniejszym
zwrócili.
W myśl poczynionych wcześniej ustaleń,4 filozoficznym fundamentem
współczesnego ewolucjonizmu sensu largo jest holizm procesualny. Wyodrębnione zostały trzy zasadnicze aspekty tego stanowiska: autodynamizm,
czyli koncepcja materii aktywnej, holizm, czyli ujęcie przyrody jako systemu
o wzajemnie powiązanych i oddziałujących na siebie elementach, historyzm,
czyli w pełni historyczne ujęcie procesu ewolucyjnego, uwzględniające
zmienność czynników i mechanizmów przemian ewolucyjnych. Właśnie ten
ostatni wymiar przełomu w dwudziestowiecznym przyrodoznawstwie historycznym (czyli uwzględnienie nieliniowego charakteru procesu ewolucji
i problematyki zmienności praw) w szczególny sposób wiąże się z imieniem
(i działalnością) brytyjskiego (pod koniec życia zaś – indyjskiego) uczonego
J. B. S. Haldane’a (jemu też oddamy głos na zakończenie). Postulat rekonstrukcji filozoficznych uwarunkowań i motywacji podjęcia przezeń badań
w tym właśnie kierunku, jak się okaże, znaczenie bynajmniej nie tylko historyczne, dotyka bowiem samego centrum najnowszych kontrowersji wokół
ewolucjonizmu (i miejsca tegoż w strukturze wiedzy), tak wewnątrz społeczności naukowej, jak i (daleko) poza nią.
Powiedzmy od razu, że choć spory te artykułowane są (i to przez obie
strony) w kategoriach politycznych, to faktycznie idzie tu o sprawę poważniejszą, i to o rząd wielkości. Dlatego też, choć niniejszy szkic zamierzałem
początkowo opatrzyć podtytułem: „Technokracja, teokracja i uczeni-przyrodnicy”, zmieniłem zamiar. Rzecz idzie bowiem, powtórzmy, o sprawę
dużo poważniejszą,i to o rząd wielkości właśnie: o konfrontację
światopoglądów – dokładnietrzech, z których każdy w pewien sposób
odnosi się do nauki, definiuje jejcele, a zarazem, na mocy oddziaływania
zwrotnego, sam w pewien sposóbczerpie z jej ustaleń). Aby uniknąć
(choćby części) możliwych nieporozumień co do tego z kolei pojęcia, przytoczę
tu celne, moim zdaniem, stwierdzenie:
„…to nie nauka określa treść, sens i wartość światopoglądu, lecz światopogląd
określa sens i wartość uprawiania nauki, sposób zużytkowania jej wyników,
w tym również złudzenia co do możliwości wyłącznego oparcia się na tych
wynikach przy konstruowaniu światopoglądu. Jakoż złudzenia scjentyzmu
same zdają się stanowić integralną część składową pewnego światopoglądu,
mianowicie światopoglądu technokratycznego.”5

Podzielam też stanowisko cytowanego autora, że światopogląd jest jednostką strukturalną o rząd wielkości wyższą od ideologii jak również doko—————————
4 W. Ługowski, Filozofia przyrody. Funkcja (de)mistyfikacyjna, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2010,
rozdz. 1.
5 S. Rainko, Kilka tez o światopoglądzie, w: idem, Świadomość i historia. Studia nad społeczną
rolą świadomości, Czytelnik, Warszawa 1978, s. 49.
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naną przez niego charakterystykę światopoglądu technokratycznego,6 który
stanowi dlań główne „wyzwanie dla współczesności”. Ta ostatnia ocena,
sformułowana pewien czas temu, dziś – moim zdaniem – wymaga modyfikacji, z przyczyn, które staną się jasne już za chwilę. (Na razie powiedzmy
tyle, że w kwestii natury życia – centralnej dla konstrukcji światopoglądu7 –
zarysował się ostatnio dość osobliwy z pozoru sojusz zwolenników opcji
technokratycznej (ujmującej życie jako zjawisko nieprawdopodobne8 lub,
ostrożniej, „the scientific equivalent of a miracle”9) i tej, do której odnosi się
przywołana wyżej Rezolucja.
Szkicowy charakter niniejszych uwag tłumaczy się nie tyle samą rozległością tematu (co oczywiste), ile rodzajem odbiorców, dla których, a dokładniej: na zamówienie których, zdecydowałem się spisać je w tej właśnie formie, zanim przybiorą kształt i rozmiary publikacji książkowej. Otóż koledzy
pracujący w instytutach przyrodniczych zapytywali mnie w ostatnich latach
wielokrotnie o to, dlaczego wydarzenia z „wielkiego pola bitwy idei” wkraczają do ich ustronnych laboratoriów i dotykają niekiedy ich samych („przecież my zajmujemy się nauką czystą”). Najkrócej mówiąc, pytanie brzmiało:
„o co toczy się gra”? Na użytek ich właśnie (a także jako pomoc dydaktyczną
dla tych z kolei „kolegów po fachu”, którzy prowadzą zajęcia z filozofii dla
doktorantów instytutów przyrodniczych) wyszukałem siedem tekstów –
krótkich, nietrudnych w lekturze i, co też ważne, łatwo dostępnych, czy to
w bibliotekach, czy to w Internecie. Z tych, które są nieco dłuższe, wybrałem
wyraziste fragmenty; w ten sposób łatwo można przygotować z nich siedem
„obrazków” do rzutnika – i zaczyn dyskusji mamy gotowy (to gwarantuję,
wypróbowałem na własnej skórze).

—————————
6 „Do jego osobliwości będzie należał m.in. fakt, że ukrywa on swą naturę światopoglądową, prezentując się pod szatą twierdzeń naukowych, osłaniając autorytetem nauki itd.” Ibidem, s. 55.
7 Powołajmy się tu na słowa polskiego uczonego, Józefa Łukaszewicza (1863–1928): oсновной
проблемой нашего мировоззрения является вопрос „что такое жизнь?”; tak właśnie brzmi tytuł
jego książki Что такое жизнь. Биологический этюд, СПб. 1909 . A oto druga jego teza (metafilozoficzna): historyczna zmiana światopoglądów uwarunkowana jest (основана) głównie zmianą
poglądów na życie. Łukaszewicz był uczestnikiem ruchu rewolucyjnego w Rosji, jednym z organizatorów Frakcji Terrorystycznej partii Narodna Wola; brał udział w zamachu na cara 1 marca 1887 r.
Motyw swego udziału w spisku podawał taki: „upadek caratu obiecywał ulżyć losowi poszkodowanej
i rozgromionej Polski”. Na procesie otrzymał wyrok śmierci, zamieniony później na bezterminowe
osadzenie w twierdzy szlisselburskiej (gdzie przebywał do 1905).
8 G. M. Whitesides, Foreword. The Improbability of Life, w: Fitness of the Cosmos for Life. Biochemistry of Fine Tunning, J. D. Barrow et al. (red.), Cambridge University Press, Cambridge 2008,
s. XI.
9 M. Gargaud et al. (red.), Encyclopedia of Astrobiology, Springer, Berlin 2011, s. VIII. Celowo
podaję tu przykłady, renomowanych skądinąd, zagranicznych oficyn wydawniczych, pomijam natomiast wydawców krajowych; tu skala podobnych zjawisk jest szersza, dokumentacji sobie jednak i
czytelnikom w tym miejscu oszczędzę, niżej podam tylko jeden przykład, za to wyrazisty.
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1. IMPORTOWANE INSTRUMENTARIUM

Jedenastego września 2007 roku, o godzinie jedenastej, jedenaście
(imiennie adresowanych) przesyłek trafiło do Muzeum Okręgowego w Toruniu, które mieści się w gmachu Ratusza Staromiejskiego. Ewakuacja budynku okazała się niepotrzebna.10 W środku nie było wąglika, lecz elegancko
wydany tom Atlas of Creation tureckiego autora o pseudonimie HarunYahya. Podarunki takie dotarły do wielu innych instytucji i osób ze środowisk
akademickich, zwłaszcza przyrodników, w całej Europie,11 a zważywszy12
choćby organizacyjne rozmiary tego przedsięwzięcia jest się nad czym poważnie zastanowić (ale to już przy innej okazji). W tym miejscu wspominam
jednak o tym osobliwym z pozoru zdarzeniu z tej racji, że z mojej perspektywy stanowi ono symboliczne niejako dopełnienie pasma wydarzeń z kilku
wcześniejszych miesięcy tego samego roku; dokładniej mówiąc – można
uznać je za domknięcie pewnego, nazwijmy to, sojuszu, by nie rzec koalicji.
Pisałem o tym wówczas (na marginesie innych kwestii),13 w związku z zarysowującym się od pewnego czasu (dla niektórych zaskakującym) aliansem
antyewolucjonistów, przekraczającym ich tradycyjne wzajemne animozje.
Nie jest to jednak zjawisko nowe ani szczególnie dziwne, jeśli mieć na uwadze ich wspólnego kontrpartnera (określanego zwykle jako „naturalizm 14
przyrodniczo-naukowy” lub podobnie). Pewną nowością natomiast (choć też
nie bezwzględną) jest tu raczej oficjalne15 niejako przyzwolenie na import
„duchowego oręża” zza oceanu i wykorzystanie go już na swój sposób, stosownie do lokalnych potrzeb, możliwości i klimatu.16
—————————
Ewakuacja ratusza: miasta.gazeta.pl/Toruń/1,35576,4479071.html
The Guardian 18 IX 2008 r. pisał o dziesięciu tysiącach rozesłanych egzemplarzy.
12 Nomen omen, tom bowiem waży siedem kilogramów a jego wymiary (38 x 28 x 5 cm) sprawiają, że nie mieści się do torby na piętnastocalowy komputer.
13 W. Ługowski, O problemach powstawania: fundamentalne czy zakazane?, Przegląd Filozoficzny, 2007 (3), s. 95–109.
14 Na marginesie dodajmy, że przewrotność tego określenia (naturalizm wszak to ujmowanie
w kategoriach przyrodniczych tego, co ludzkie; tu tymczasem „naturalizmem” nazywane jest ujmowanie w kategoriach przyrodniczych – przyrody właśnie) uchodzi uwadze wielu, w tym także osób,
skłonnych uznać je za opis ich własnego stanowiska; przykładu dostarcza M. Neukamm, Wissenschaft und ontologischer Naturalismus. Eine Kritik antievolutionistischer Argumentation,
w: Kreationismus in Deutschland. Fakten und Analysen, U. Kutschera (red.), Lit-Verlag, Münster
2007, s. 222.
15 Ch. Schönburn, Ziel oder Zufall? Schöpfung und Evolution aus der Sicht vernünftigen Glaubens, Herder, Freiburg am Breisgau 2007.
16 N. Chomsky, La lavage de cerveaux en liberté, Le Monde Diplomatique 2007, Août, s. 1. Pisząc o
liberalizmie i do niego odnosząc tytułowe sformułowanie, stwierdził, że w odróżnieniu od totalitaryzmu, gdzie linia jest wyznaczona odgórnie, tu ona nigdy nie jest przedstawiona jako taka – ona jest
milcząco założona. Otóż, w mojej ocenie, zmiana klimatu, o której mowa (przynajmniej w niektórych
regionach) polegała na dezaktualizacji ostatniego słowa tytułu. Niektóre z powodów wskazuje wydana w tym samym czasie książka: R.F. Barski, The Chomsky effect. A radical works beyond the ivory
Tower, The MIT Press, Cambridge 2007. “People [scientists] are dangerous. If they are able to
involve themselves to that matter, they may change the distribution of power, to the detriment of
those who are rich and privileged.”
10
11
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Co do klimatu i zapoczątkowanej wówczas jego zmiany to przypomnijmy.
Dziesięć tysięcy nauczycieli demonstrujących w marcu 2007 r. w Warszawie
wysoki reprezentant władzy (wiceminister edukacji) zbeształ jak sztubaków
i zapowiedział jasno, że dyrektorem szkoły nie będzie ten, kto nie odciął się
od Związku Nauczycielstwa Polskiego i jego „komunistycznego dziedzictwa”.
„A dekomunizacja – zapewnił Pan Minister – nie kosztuje wiele: wymaga
tylko stwierdzenia, że nie ma się nic wspólnego z organizacją, która jest
w Polsce nielegalną i przestępczą, to znaczy z ruchem komunistycznym”
(17 III 2007, TVN24, 18:35). Władza intencje swe przedstawiła więc aż nadto
czytelnie. A „komunistą” mianowanym być można – jak się okazuje – za co
kolwiek. Na przykład za nauczanie teorii ewolucji.17
Co do zalecanej przez władze dekomunizacji, to przypomnijmy jak to się
robi w „wolnym kraju”.18 Mamy rok 1925.
„Szczęknęły karabiny i zabrzmiał głos prokuratora, który odczytał wyrok.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Hibner lat 32, Władysław
Kniewski lat 23, Henryk Rutkowski lat 24 skazani zostali na śmierć przez rozstrzelanie. Prezydent państwa wyrok zatwierdził […] W obawie wystąpień
proletariatu czuwały specjalne pogotowia wojskowe z karabinami maszynowymi, liczne patrole oraz żandarmeria.”19

Inteligencja – jak to ona, w tamtych czasach jak i dziś – permanentnie
nieprawomyślna. Już wcześniej, bo w 1920 roku, na pierwszym zjeździe literatów pojawia się oświadczenie: „Wyzwolenie Polski nie jest dotychczas
całkowite. Duch jej wolny nie jest, praca jest skrępowana, ucisk i wyzysk
człowieka trwają […] Bezwarunkowymi wrogami dążeń naszych są: egoizm
narodowy i rasowy, zaborczy imperializm, ideologia klas z wyzysku żyjących,
kapitalistyczna i klerykalna międzynarodówka krzywdy i wstecznictwa”.
Podpisy w imieniu własnym i grup literackich złożyli m.in. Stefan Żeromski,
Andrzej Strug, Karol Irzykowski, Jan Lechoń, Zofia Nałkowska, Emil Zegadłowicz. Ten przykład z nie tak dawnych czasów pokazuje, że władze (ze
swojego punktu widzenia) maja sporo racji, odnosząc się do inteligencji nieufnie.
Znawca zagadnienia, nestor polskich historyków idei, Andrzej Walicki,
rzecz tłumaczy następująco. Najpierw prostuje on niesłuszny a rozpowszechniony w literaturze pogląd, że samo zjawisko inteligencji jest czymś
—————————
17 „Teoria ewolucji to kłamstwo – stwierdził Pan Minister – To smutne, a tego uczy się w polskiej
szkole”. Na pytanie dziennikarza: A gdzie jest miejsce na tolerancję światopoglądową?, padła odpowiedź: O, świat już radził sobie bez tolerancji i poradzi sobie dalej! Por. przypis poprzedni (w kwestii
„zmiany klimatu”).
18 „W wolnym kraju wolno robić (nawet) rzeczy haniebne”, mogliśmy usłyszeć taką oto zarysowującą się wówczas dewizę (29 III 2007, TVN24, 18:10). Zachodnia prasa pisała wówczas o „inkwizycji”
(La Repubblica), „inkwizycyjnej ofensywie” (Wall Street Journal) czy polowaniu na czarownice typu
McCarthy (Die Zeit).
19 Pamiętnik X Pawilonu, Warszawa 1958, s. 402.
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specyficznie rosyjskim i że słowo takie powstało w Rosji w trzeciej ćwierci
XIX wieku. Języki zachodnie, istotnie, przejęły to słowo z rosyjskiego, ale
priorytet w jego wprowadzeniu należy do Polaków; już w latach czterdziestych XIX w. posługiwali się nim m.in. Karol Libelt i Bronisław Trentowski.
Nie jest to tylko historyczną ciekawostką, lecz przejawem podobieństwa procesów społeczno-kulturowych w krajach Europy środkowo-wschodniej,
a które w Polsce, bliższej Zachodowi nieprzypadkowo ujawniły się wcześniej.
Otóż porównawcze studia historyczne pozwoliły stwierdzić, ze zjawisko „inteligencji” powstaje „w warunkach rozkładu lub podważenia autorytetu dotychczasowej klasy panującej przy braku innej klasy zdolnej ją zastąpić i przy
istnieniu sytuacji stawiającej przed elitą danego narodu zadania szczególnie
trudne”.20 Są to z reguły kraje zacofane, ale pozostające w sferze oddziaływania krajów najbardziej rozwiniętych i posiadające znaczną liczbę ludzi
wykształconych, zdolnych do uświadomienia sobie problemów ogólnonarodowych.
„Jeżeli ludzie ci zdobywają dostateczną (większą niż w krajach rozwiniętych)
niezależność od klasy panującej, jeżeli przyjmują przypadające im brzemię
odpowiedzialności, jeżeli sięgają po »rządy dusz« i pragną przewodzić swemu
narodowi w społecznej lub społeczno-narodowej walce wyzwoleńczej, stają się
»inteligencją«” (ibidem).

Ten sam historyk idei, w komentarzu do ówczesnych wydarzeń, pod charakterystycznym tytułem: „Czy inteligencja stanęła na wysokości zadania?”
(Przegląd” 2008, nr 12, s. 6–10) rzecz ujął celnie: „…w plemieniu musi być
jeden światopogląd, w narodzie, siłą rzeczy, może być wiele; [jednakże] władza znacznie odstępuje od liberalizmu w tak podstawowych kwestiach, jak
neutralność światopoglądowa państwa, a także obywatelska równość”. Na
tytułowe zaś pytanie odpowiedział: jako jednostki – wiele tak, ale grupy
brak. W szczególności, przyrodnicy (o których wspominałem we wstępie)
pozostawieni zostali samym sobie. (Jeśli autor ów, pisząc o „grupie”, na
uwadze miał to, że zabrakło (grupowego właśnie, instytucjonalnego) głosu
akademii, której zresztą sam jest członkiem, to istotnie, brak taki dało się
bez trudu zauważyć. Na miarę swoich skromnych możliwości staram się lukę
tę w jakiejś części zapełnić.)
I tu pora na obrazek21 pierwszy. To dostępny w Internecie tekst: Stan
Oakes Encouraging Signs. Recent Events Indicate Significant Progress Has
Been Made in the Effort to Win the Campus to Christ. Daje on (prócz w
miarę jasnego określenia celów) także jasne pojęcie o tym, jak wybrane zo—————————
A. Walicki, Stanisław Brzozowski. Drogi myśli, PWN, Warszawa 1977, s. 198.
Mając na uwadze (wspomniany na wstępie) potencjalny edukacyjny użytek niniejszej pracy,
słowem „obrazek” będę określał te (szczególnie, moim zdaniem, wyraziste) wypowiedzi, które nadają
się, jak sądzę, do wykorzystania w formie graficznej (na folii do rzutnika) jako (niezawodny i wypr óbowany już) zaczyn dyskusji na seminarium z filozofii nauk przyrodniczych.
20
21
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stało pole konfrontacji. Są nim „te przeklęte problemy powstawania”: “In the
field of origins research – the origins of the universe, life, species, and the
human race – there are several encouraging signs.” Najważniejszą z owych
„zachęcających oznak” jest edytorski (dodam: także czytelniczy22) sukces
książki Charlesa Thaxtona, Rogera Olsena i Waltera Bradleya, The Mystery
of Life’s Origin (New York 1984), którą udało się opublikować w wydawnictwie niekonfesyjnym.23 Główną przyczyną sukcesów (środkiem perswazji,
który skutecznie trafia do świadomości przyrodników) jest operowanie alternatywą: albo redukcjonizm albo finalizm,24 zaś sukcesy są liczne.25 Tyle
tylko, że tekst ów w cieniu pozostawia inne, nazwijmy to, środki perswazji.

2. DEFINIOWANIE NATURY WIEDZY.
(TYLKO) KURZ, CZY (TAKŻE) SZNUR?

Ale tu z pomocą przychodzi obrazek drugi. Jest to cytat z wypowiedzi Richarda Lewontina, którego to autora i ten właśnie cytat szczególnie upodobali sobie wspomniani już wyżej „koalicjanci”.26 W oryginale brzmi on tak:
“It is not that the methods and institutions of science somehow compel us to
accept a material explanation but, on the contrary, that we are forced by our
a priori adherence to material causes to create an apparatus of investigation
and a set of concepts that produce material explanations”; “moreover, that
materialism is absolute, so we cannot allow a Divine Foot in the door.”

A w przekładzie: „To nie jest tak, że metody i instytucje nauki w jakiś
sposób zmuszają nas do przyjęcia materialnych wyjaśnień, ale przeciwnie, to
—————————
Pisałem o tym w: W. Ługowski, Filozofia przyrody, op. cit., s. 93–114.
Dlaczego taki właśnie był wybór wydawnictwa i jak to się miało do całości przedsięwzięcia ustalił (u samego źródła) L. A. Witham, Where Darwin meet the Bible. Creationists and evolutionists in
America, New York 2002 Oxford University Press, gdzie możemy przeczytać, zrazu, o samym
zamyśle: “The group [“intelligent design”] impetus was a 1984 book The Mystery of Life’s Origin
[…] it challenged the optimism about discovering how chemicals turned into living cells”, potem zaś
o wyborze wydawnictwa: “John Buell [Texas Publisher] concluded that Christian needed first-rate
intellectual products to match the worldviews of the big universities […] After inquiries with 176
secular publishers, it was released by Philosophical Library. We were determined the book would
not be published by the Christian publisher and therefore ignored, s. 220.
24 D. Berlinski, On the Origins of Life, Commentary, 2007, June 14, gdzie podstawą argumentacji
jest utożsamienie (wszelkich) wyjaśnień fizyczno-chemicznych z redukcjonistycznymi („the model
for what science should be”, jak pisze ironicznie).
25 H. Margenau, R. A. Varghese (red.), Cosmos, Bios, Theos. Scientists Reflect on Science, God
and the Origin of the Universe, Life and Homo Sapiens, Open Court, La Salle IL 1992. W rozdziale
zatytułowanym nadzwyczaj klarownie: “How should science – and the scientist – approach origin
questions” wypowiadają się m.in. H. Margenau, J. Polinghorne, H. J. Bremermann, najzwięźlejszej
zaś odpowiedzi na tak postawione pytanie udziela Ch. H. Townes (laureat Nagrody Nobla z fizyki):
“The question of origin seems unanswerded if we explore from a scientific view alone,”
s. 122.
26 H. Yahya, Atlas of Creation, Global Publishers, İstanbul 2007, s. 750; Ph. E. Johnson, Rozwikłanie zagadki naukowego materializmu, First Things, 2007, nr 2, s. 5–9; D. Berlinski, Szatańskie
urojenie. Ateizm i jego pretensje naukowe, Prószyński, Warszawa 2009, s. 21.
22
23
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my jesteśmy zmuszeni przez nasze trzymanie się a priori materialnych przyczyn do tworzenia aparatu badawczego i zestawu pojęć, których wynikiem są
wyjaśnienia materialne […] ponadto ten materializm jest niepodważalny,
gdyż nie możemy dopuścić, by w drzwiach zawadzała nam Stopa Boga.”
(Tłumaczenie, niezbyt zręczne, a miejscami przewrotne (np. oddanie „so”
przez „gdyż”), podaję tu za „First Things”). Dodam, że Johnson w swym pięciostronicowym artykule wymienia Lewontina („darwinistę i marksistę”) aż
dwadzieścia trzy razy (sic!), w zakończeniu zaś stwierdza:
„Darwinizm opiera się na apriorycznym zobowiązaniu wobec materializmu,
nie zaś na filozoficznej [scil. filozoficznie] neutralnej ocenie dowodów. Oddziel filozofię od nauki, a dumna wieża zawali się. Kiedy społeczeństwo wyraźnie to zrozumie, darwinizm Lewontina zacznie przechodzić z naukowego
programu nauczania do działu historii intelektualnej, gdzie będzie mógł porastać kurzem na półce obok lewontinowskiego marksizmu” (ibidem, s. 9).

Kara wydaje się więc stosunkowo łagodna. Uzupełnijmy zatem, że ów
popularny cytat pochodzi z artykułu, w którym Lewontin wspomina czasy
z połowy lat 60-tych, gdy wraz z Carlem Saganem – jako młodzi wówczas
przyrodnicy – za namową starszych kolegów wzięli udział w debacie wokół
ewolucji na jednym z prowincjonalnych uniwersytetów i gdy – pomimo ich
nieodpartej, jak sądził, argumentacji – publiczność („z niewiadomych powodów”) głosowała na przeciwnika. I tu następuje fragment, którego nikt (dodam: z niewiadomych powodów) nie przytacza. A brzmi on tak: “Carl and
I then sneaked out the back door of the auditorium and beat it out the town,
quite certain that at any moment hooded riders with ropes and flaming
crosses would snatch up two atheistic New York Jews who hat the chutzpah
to engage in public blasphemy”.27 Trudniejsze słowa: sneake out – wymknąć
się; beat it – amer. wynocha, szuraj; hooded – zakapturzeni, snach up –
capną; chutzpah – tego nie ma w słowniku, ale można odgadnąć. Otrzymujemy więc taki (mniej więcej) przekład: „wymknęliśmy się tylnymi drzwiami
audytorium i – w głębokim przekonaniu, że lada moment zakapturzeni
jeźdźcy ze sznurami i płonącymi krzyżami28 capną dwóch nowojorskich bezbożników, winnych hucpy publicznego bluźnierstwa – szybko czmychnęliśmy z miasta”.
A więc tylko kurz, czy może także coś więcej? Otóż to już zależy od czasu,
miejsca i klimatu (o czym wyżej). Morał ten poleciłbym chętnie uwadze między innymi autorom takich oto wypowiedzi i wydawców, którzy publikują je
bez komentarza. Jest to fragment rozmowy z Normanem Levittem, reprezentantem „akademickiej prawicy”, pod tytułem Zagrożenia nauki: „wielu
z tych facetów [mowa o (akademickich) oponentach autora] ma motywację
—————————
27 R. Lewontin, Bilions and Billions of Demons, New York Review of Books, 1997, 44 (9 Jan.),
s. 28.
28 WEP PWN (t. 2): Ku-klux-klan – w latach sześćdziesiątych ponowny wzrost aktywności.
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polityczną. Richard Lewontin to prawdopodobnie ostatni żyjący materialista
dialektyczny”. I dalej o ID: „To gorsze niż kiedykolwiek była akademicka
lewica. Co ciekawe, akademicką lewicę bardzo przestraszyło pojawienie się
ID. Była na tyle inteligentna, żeby dostrzec, że ma do czynienia z bardzo
podstępnymi zwierzakami. I w rezultacie straciła wiele ze swego antynaukowego zapału.”29 Radziłbym ponownie przemyśleć linię frontu. A także wziąć
pod uwagę obserwacje tych, których horyzont wykracza nieco dalej poza
akademickie mury. Oto przykład:
„Dziś w Stanach Zjednoczonych nauka i religia prowadzą walkę na tyle zaciętą, że nasza pamięć nie znajduje podobnych w przeszłości [Jednak] wydaje
się, że obie strony są tylko pionkami w większej grze – grze polityki i władzy
[…] Jest zresztą dość oczywiste, że całą walkę wywołali ci, którzy może nawet
nie chcą jej wygrać […] dużo bardziej prawdopodobne wydaje się, że prowokatorzy chcą przegrywać, by w ten sposób utrzymać bardzo wysoki poziom
złości i poczucia upokorzenia […] Jak naukowcy powinni odpowiedzieć na tę
strategię […] Niestety, jak podejrzewam, mamy do czynienia z zagrożeniem
poważniejszym niż treść podręczników w stanie Kansas. Jako długoletni obserwator naukowo-rządowo-politycznego trójkąta mam wrażenie, że istnieje
inny, ukryty program, mający na celu zdyskredytowanie społeczności naukowej, uznawanie jej autorytetu może być bowiem bardzo niewygodne, gdy ktoś
próbuje negować globalne ocieplenie, budować nierealny system rakiet
obronnych albo konstruować warte miliardy dolarów lasery w złudnej nadziei
zainicjowania zimnej fuzji.”30

3. TAM, GDZIE EUROPA STYKA SIĘ Z AZJĄ

Wróćmy wszakże do pytania: kurz, sznur, czy może coś więcej jeszcze?
A że nie jest ono w dzisiejszych czasach bynajmniej absurdalne, przekonać
może rzut oka tam, gdzie Europa spotyka się z Azją. Jako kolejny obrazek
polecam więc (przykładowo) jeden z trzech artykułów o sytuacji w tym
względzie nad Bosforem. Tytuł pierwszego z nich brzmi: Creationism Takes
Root Where Europe, Asia Meet.31 Jego autor, R. Koenig, wśród wielu intere—————————
29 J. Stangroom, Co myślą naukowcy, Warszawa 2009 PIW, rozdz. 10. Dodajmy tu, dla wyjaśnienia, że Levitt jest m.in. współautorem następujących książek o wiele mówiących tytułach i sporym
rezonansie w zachodnich kręgach akademickich, do których się zresztą odnoszą: P. R. Gross,
N. Levitt, Higher Superstition. The Academic Left and Their Quarrels with Science, The John Hopkins University Press 1994; P. Gross, N. Levitt, M. Lewis (red.), The Flight from Science and Reason, The John Hopkins University Press 1997. Co się tyczy oskarżenia o rzekomy “antynaukowy
zapał” (akademickiej lewicy), to warto przytoczyć tu zwięzłą i celną diagnozę, jaką sformułował
(w jednym ze swych poczytnych esejów) Steven Best – w odniesieniu do wysuwających je autorów
(np. tych właśnie wymienionych przed chwilą): „they cannot draw the elementary distinction between criticizing science, technology, and reason and rejection scientism, technocracy and positivism”.
30 L. Suskind, Słuszna walka, w: O naukowych uroszczeniach teorii inteligentnego projektu,
J. Brockman (red.), CiS, Warszawa 2007, 37.
31 Science, 2001, 292 (5520), s. 1286–1287.
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sujących wiadomości podaje i taką, że przyrodnik Aykut Kence zaczął pewnego dnia otrzymywać anonimy z pogróżkami, że „jego dni są policzone”
(“he enjoy his final days”). Inny artykuł wyjaśnia tło konfliktu:
“Protestant emphasizes individual choice. Orthodox Islam, however, is more
similar to premodern Christianity. Criticizing the faith not only puts the individual’s soul at risk but is also treachery against community. When a prominent Islamist newspaper (‘Akit’) published the names of the signatories of the
TUBA [Turecka Akademia Nauk] statement on its front page, suggesting they
trespassed against Islam, this had overtones of an invitation to violence.”32

I prognozuje: w Turcji już niedługo zobaczymy „what happens to science.” Jeszcze inny artykuł przypomina o stosowanych przez władze środkach.
Oto tamtejszy minister oświaty
“accused educators who taught and defended evolution of being communists.
The fear of communism was as effective for intimidating people in Turkey as
it was in the McCarthy era in the US and has been used more recently by BAV
[Bilim AraştirmaVakfi, The Science Research Foundation, wpływowa organizacja fundamentalistyczna] to combat evolution.”33 A ministerialnym oskarżeniom towarzyszyła “a series of belligerent action against Turkish scientists
at universities and TUBA” [“seria wrogich akcji przeciwko tureckim uczonym
na uniwersytetach i w akademii”].

Po tych obserwacjach wróćmy znad Bosforu do Europy ŚrodkowoWschodniej, do pasma wydarzeń, zapoczątkowanych w 2007 r. i do pytania:
o co toczy się ta gra?

4. „IRYTUJĄCA INTERPRETACJA”,
CZYLI DEFINIOWANIE NATURY WIEDZY RAZ JESZCZE

Obrazek czwarty to artykuł Christiana Kummera, SJ, filozofa, profesora
monachijskiej Hochschule für Philosophie, zatytułowany sugestywnie: Ein
neuer Kulturkampf? Evolutionsbiologen in der Aueinandersetzung mit
dem “christlichen Schöpfungsmythos”.34 Jego najbardziej instruktywną
częścią (i przypomnieniem dla przyrodników, którzy skłonni są zapominać,
—————————
32„Protestantyzm kładzie nacisk na indywidualny wybór. Ortodoksyjny islam natomiast bardziej
przypomina chrystianizm przed-nowoczesny: krytykujący wiarę nie tylko naraża swą własną duszę,
ale popełnia zdradę wobec społeczności. Gdy wpływowa islamska gazeta (”Akit”) ogłosiła na pierwszej stronie nazwiska sygnatariuszy apelu TUBA, sugerując, że zgrzeszyli oni przeciwko islamowi,
miało to charakter zachęty do przemocy”, Tanner Edis, Cloning creationism in Turkey, Reports of
the National Center of Science Education, v. 19, nr 6, s. 30–35.
33 U. Sayin, A. Kence, Islamic Scientific Creationism. A New Challenge in Turkey, Reports of the
National Center of Science Education, 19 (6), s. 25–29.
34 Stimmen der Zeit, 2008 (1), s. 87–100.
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w czyich prerogatywach leży „definiowanie natury wiedzy”) jest reprymenda
udzielona nie byle komu, bo prezesowi związku niemieckich akademii nauk
(Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften) – prof. Gerhardowi
Gottschalkowi, mikrobiologowi z Getyngi.
Cóż się wydarzyło? Otóż − jak już wspominaliśmy na wstępie − organizacja zrzeszająca 67 narodowych akademii nauk – The Interacademy Panel on
International Issues. A Global Network of Science Academies – ogłosiła
stanowisko w kwestii nauczania ewolucji – IAP Statement on the Teaching
of Evolution. Samo w sobie było to ważne wydarzenie, owo ciało zabiera
bowiem głos tylko w doniosłych kwestiach o wymiarze globalnym. 35
W owym komunikacie znalazło się jednak stwierdzenie − w mojej ocenie −
mocno nieszczęśliwe, a brzmiało ono tak: “Human understanding of value
and purpose are outside of natural science’s scope. However, a number
of components – scientific, social, philosophical, religious, cultural and
political – contribute to it. These different fields owe each other mutual consideration, while being fully aware of their own areas of action and their
limitations.”36
Otóż apel ten można odczytać jako świadectwo bezradności (a nawet niezrozumienia sedna rzeczy i charakteru aktualnych wydarzeń), nie precyzuje
on bowiem, co właściwie należałoby uczynić w sytuacji, gdy niektórzy wpływowi reprezentanci niektórych wymienionych wyżej dziedzin nie zamierzają
okazywać „szacunku” dla innych i przestrzegać wyznaczonych dla nich samych „obszarów działania”. Otóż prezes Gottschalk też najwyraźniej uznał
ten fragment za nieco dziwny, bo w swoim przekładzie nadał mu nieco odmienny (moim zdaniem, odrobinę lepszy sens). A brzmiało ono tak:
“Die Evolution ist aber nich allein Sache der Naturwissenschaften. Der
menschlische Verständnis von Werten und der Sinnhaftigkeit des Lebens
liegt außerhalb der Reichweite der Naturwissenschaften und eröffnet die Einbringung von sozialen, philosophischen, religiösen, kulturellen und politischen Aspekten in das Wissen über die Evolution” (s. 92).

Otóż ten właśnie (swobodny, przyznajmy) przekład wywołał nieukrywaną irytację (tak, dokładnie (!): „wirkt eher irritierend”) Kummerta (s. 92),
który pochwalił natomiast (sic!) angielski oryginał tymi oto słowy: „Diese
—————————
35 Tu należy się wyjaśnienie: “IAP is a global network of the world’s science academies […] Its
primary goal is to help member academies work together to advice citizens and public officials on
the scientific aspects of critical global issues. IAP is particularly interested is assisting young and
small academies and their influence among the policy makers.” Ale pomocy, jak widać, potrzebują
nie tylko akademie “małe i młode”.
36 Por. polski przekład zamieszczony jako aneks do tomu J. Brockmana (por. przyp. 21): „Ludzkie
rozumienie wartości i celowości leży poza dziedziną nauk empirycznych. Niemniej inne elementy –
naukowe, społeczne, filozoficzne, religijne, kulturowe i polityczne – przyczyniają się do tego zrozumienia. Te rozmaite dziedziny powinny się wzajemnie respektować, lecz zdawać sobie sprawę
z odrębności swych pól działania i ze swych ograniczeń.”
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Formulierung ist akzeptabel, weil sie den Anspruch naturwissenschaftlicher
Erklärung nich überzieht” [w przekładzie na polski: „to sformułowanie jest
do zaakceptowania, roszczenia przyrodoznawstwa utrzymuje ono bowiem
w ryzach”]. Natomiast – jak stwierdził – takiej „rezygnacji” lub „pogodzenia
się z losem” trudno doszukać się w niemieckiej „interpretacji”: “Von solcher
Selbstbescheidung ist in der deutsche Übersetzung (oder sollte man sagen:
Interpretation?) nich mehr viel zu spüren.”
Pochwała tego rodzaju i autorstwa powinna skłonić do zastanowienia
tych wszystkich, którzy złożyli podpisy pod tak sformułowaną deklaracją.
W imieniu pozostałych sześćdziesięciu sześciu akademii, bo honor akademii
naszych zachodnich sąsiadów (częściowo przynajmniej) uratował jej
prezesswoją „swobodną interpretacją”. Ciekawe, nawiasem mówiąc, czy
ówczesnewładze naszej akademii przed złożeniem podpisu skonsultowały
się w spra-wie tekstu owej deklaracji z Komitetem Biologii Ewolucyjnej i
TeoretycznejPAN? Ale cóż, może i nie miałoby to znaczenia, z zestawienia
dat
wynikabowiem,
że
akurat
wówczas
przewodnictwo
Komitetu objął jego późniejszylikwidator, swoją drogą, autor następujących
słów: „Życie jest cudem, nawetdla współczesnego dobrze wykształconego
biologa.” Słowa te nie byłyby może warte powtórzenia, gdyby nie ranga
pisma, w którym zostały opublikowane – Nauka, 2005, nr 3, tytuł artykułu
brzmi: Teoria ewolucji. Czy konflikt między nauką i wiarą jest nieunikniony?
I gdyby nie fakt, że stanowią one nadzwyczaj celne ujęcie
istoty tej właśnie „światopoglądowej hybrydy”, czyli syntezy „techno-„ i „
teo-”, o której pisaliśmy na wstępie.

5. ISSOL I INTELEKTUALIŚCI

Obrazek piąty, to wspomniany już na wstępie artykuł (recenzyjny) Waddingtona,37 w którym padły słowa [często (z dezaprobatą, rzecz jasna) przytaczane od początku lat dziewięćdziesiątych]: „historycy idei zwrócą zapewne uwagę na to, że takie właśnie stanowisko w kwestii pochodzenia życia –
oznaczające rewolucję w filozoficznym pojmowaniu przez człowieka swojego
miejsca w świecie – wypracowane zostało przez komunistów”. Jak pisałem
już wcześniej,38 szereg uczonych-przyrodników czynnych w tym obszarze
badań (Ch. de Duve, Ch. Wills i J. Bada, A. Lazcano, N. Lahav, S. L. Miller,
J. W. Schopf) postawionych zostało (na tej m.in. podstawie) w stan oskarżenia:39 “It is curious that Western men of words are sympathetic to the
Communist Party.”
—————————
That’s Life, op. cit., s. 19–22. Są to refleksje na marginesie książki: J. D. Bernal, The Origin of
Life, London 1967.
38 W. Ługowski, Definiowanie natury wiedzy. Ewolucja „tak”, biogeneza „nie”, Zagadnienia Naukoznawstwa, 2010 (1), s. 70.
39 H. P. Yockey, Information Theory, Evolution and the Origin of Life, Cambridge University
Press, Cambridge 2005, s. 119.
37
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Mój komentarz w tym miejscu jest taki, że próby wprowadzania fundatorów tej dziedziny badań na „naukowe salony” przez separowanie ich
(niekwestionowanych wszak) badawczych osiągnięć od (domniemanych,
„niesłusznych”, przekonań „politycznych”) stanowią trybut (dziś) zdecydowanie zbyt niski.40 Szanowni koledzy: zdradzę wam sekret. Otóż wasz „paradygmat” to nie żaden „staw Darwina”, tylko teza filozoficzna: życie jest naturalną emergentną własnością materii, co implikuje przekonanie (jak to określa Prigogine) o aktywności materii, lub jej zdolności do samoorganizacji. Ja,
na waszym miejscu, poświęcałbym jej na co dzień więcej troski.41 Bazując na
tej tezie, współtworzycie światopogląd – nazwijmy go Trzecim – alternatywny wobec Techno i Teo. Nie ma rady, tego nie zdołacie się wyprzeć. Lepiej
więc zapamiętajcie: jednostką wiedzy jest światopogląd. Kwantem wiedzy –
akademia; bywało czasem, do niedawna, że jednoosobowa jak w przypadku
J. D. Bernala czy J. B. S. Haldane’a.
Otóż do samoświadomości tej mierze przyczynić się może lektura wspomnianego tekstu Waddingtona, ale nie tego akurat fragmentu, który jest
najczęściej cytowany, lecz dalszego ciągu, dotyczącego Bernala:
“Bernal has been one of the most important intellectual influences in science
ever since the days when this topic was first being considered […] He
acquired the nickname ‘Sage’, and anyone who doubts its appropriateness
should look at this and other major books [chodzi o jego książki z 1939
(o podstawach naukoznawstwa), 1949 (o podstawach polityki naukowej)
i 1954 r. (historia nauki)] I have written in some length about Bernal’s position in the intellectual world, because this is very relevant to an assessment of
‘The Origin of Life’. The importance of this book lies not so much in its account of the particular biochemical processes which, he suggests, may have
been involved in the origin of life. The book is valuable because […] it puts
beyond argument the major point that life could indeed have originated spontaneously from the non-living. There are in fact a number of other possible
pathways that can be suggested, and it may be some considerable time before
we can decide which of these was the path actually followed on this earth, and
some time longer before we discover whether any of the others have been followed elsewhere in the Universe. But that life is a natural phenomenon,
developing out of the non-living world through processes which can, in principle, be understood, is no longer to be doubted and we have to adjust our
thinking to this condition.”

—————————
40 A. Lazcano, A.I. Oparin: The man and his theory, w: Evolutionary Biochemistry and Related
Areas of Physicochemical Biology, B. F. Poglazov (red.), Bach Institute of Biochemistry, Moscow
1995, s. 49–56.
41 Wagę tej tezy doceniają − oczywiście na swój sposób − liderzy ruchu antyewolucyjnego: “The
concept of the ‘self-organization of matter’ […] has been turned into a sacred cow by the circles that
set the standards of science”, H. Yahya, Atlas of creation, op. cit., s. 750. Problemem pozostaje, kto
mianowicie tworzy owe „kręgi wyznaczające standardy nauki” (ale o tym częściowo była już wyżej
mowa).

Życie jako naturalna własność materii. Na tropie „sprawców” przełomu…

217

Mamy więc (w ostatnim zdaniu) zwięzły i trafny opis “paradygmatu” badań w tym zakresie, a także – w charakterystyce zajmowanej przez Bernala
pozycji w świecie intelektualnym – „psychologiczny portret sprawcy” opisywanego przełomu, dokładniej: jednego ze „(współ)sprawców”, tego mianowicie, który (jak już pisałem o tym wcześniej) wniósł, obok Haldane’a, największy zapewne wkład w zrozumienie, filozoficznego właśnie, wymiaru
zachodzących przemian.
Wbrew pozorom, dużą dozę świadomości w tej mierze wykazał Hubert
Yockey, ten właśnie, który siódemkę uczonych, podejmujących owe „przeklęte problemy powstawania” lub – aby wyrazić to bardziej formalnie – dokonujących ekstrapolacji darwinizmu na obszar materii przedbiologicznej,
surowo za to upomniał. Jego zdaniem, życie, a ściślej, jego istnienie, należy
potraktować po prostu jako aksjomat:
“like the quantum of action that appears as an irrational element from the
point of view of classical mechanical physics, life must be accepted as an
AXIOM rather than the dialectical materialist scenario, usually attributed to
Oparin and Haldane that life is a property of matter” (s. 350).

Przypomniał następnie historyczne źródła owej idei:
“De Duve also called attention to Friedrich Engels and dialectical materialism
as the source of the notion that life is a natural emerging property of matter:
‘It is of possible historical relevance that all three [oczywiście: Oparin, Haldane i Bernal] were confirmed Marxists, militant defenders of dialectical materialism” (s. 351).

A w konkluzji stwierdził, że autorytetu Darwina do legitymizacji tego
przedsięwzięcia angażować się nie godzi:“The ‘warm little pond’ albatross is
often hung around Charles Darwin’s neck as propaganda and public enlightenment to establish legitimacy for the primeval soup scenario from one of
the saints of biology” (ibidem).
Nie jest jednak pewne, czy siedmiu wspomnianych uczonych zdołało stąd
wyciągnąć należyte wnioski lub przynajmniej zrozumieć sedno stawianych
im zarzutów. Otwierający ową „czarną listę” Christian de Duve, skądinąd
laureat Nagrody Nobla w zakresie biologii, opowiedział się expressis verbis
po stronie tej właśnie koncepcji życia, którą krytykował Yockey; docenił
mianowicie wagę filozofii przyrody jako podstawy formułowania teorii ewolucji prebiotycznej a, na domiar złego, nadzwyczaj pozytywnie wypowiedział
się na temat Haldane’a, który jako uczony był w jego ocenie „błyskotliwy
i wszechstronny”:
“Haldane is remembered as one of England’s most brilliant and versatile scientists and thinkers. He made an important contribution to population genetics and evolution theory and wrote a large number of incisive essays on
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a great variety of subjects. He was also a militant member of the Communist
party and became a great admirer of India, where he spent the last years of
his life.”42

De Duve w kolejnej książce, wydanej nieco później, już w ogniu sporów,
o których mowa, zamieścił inne jeszcze podobne wypowiedzi, świadczące
o tym że najwyraźniej nie docenia powagi sytuacji; oto jedna z nich (pro
domo sua): “Le rumeur disait que certain de nos proches allaient jusqu’à
être incroyants, peut-être même (horresco referens) franc-maçons!”43
Dwaj inni z kolei skarceni uczeni, Ch. Wills (profesor biologii na University of California, San Diego) i J. Bada (professor chemii, dyrektor NASA
Specialized Center of Research and Training in Exobiology at the Scripps
Institution of Oceanography, La Jolla, California) pozwolili natomiast Yockeyowi wciągnąć się w rozważania na temat „politycznej
(nie?)poprawności” fundatorów swej dyscypliny; podjęli się mianowicie
odpowiedzi na pytanie „why did the origin-of-life hypothesis originate with
Oparin and Haldane at this particular time?” I przeprowadzili w tym celu
małą analizę socjologiczną:
“The two scientists came from what might appear to be totally different backgrounds, but they had a great deal in common. Oparin was a young scientist in
a country recently taken over by communists, and Haldane was a member of
a distinguished scientific family centered in Cambridge, England.” “The politics
of both Haldane and Oparin strongly influenced their behaviors, and the result
has been considerable controversy. As we look at their careers, we must remember that they were both prisoners of their time.” “Haldane’s silence about
the Lysenko affair has damaged his reputation. On the other hand, Haldane
was quite capable of endearing and dramatic gestures for causes he believed in.
At fifty-nine [data błędna! – za chwilę ocenimy wagę tego błędu], he resigned
his professorship at University College, London, and moved to India, becoming
an Indian citizen and aiding greatly in the establishment of science infrastructure there. [Otóż Haldane właśnie w Indiach, jak oceniał, miał szansę zrobić coś
dla nauki – a z pewnością nie dla kariery! Na emigrację zaś zdecydował się nie
w 1959 roku lecz w 1957, tuż po brytyjskiej inwazji na Suez (i w proteście przeciwko niej)44]. “Oparin’s case is even more politically charged. In his books,
Oparin makes frequent reference to the pseudobiological [sic! – WŁ] writings
of Friedrich Engels and occasionally to Lenin as well, because this was the politically correct [sic! – WŁ] thing to do. Oparin eventually became a member of
the Politburo, but he was never a member of the Communist party. […] None-

—————————
Ch. de Duve, Vital Dust. Life as a Cosmic Imperative, Basic Books, New York 1995, s. 305.
Ch. de Duve, À l’écoute du vivant, Jacob, Paris 2002.
44 K. Dronamraju, J. B. S. Haldane’s Last Years. His Life and Work in India (1957–1964), Genet-ics,
2010, 185, 5–10; por. zwłaszcza paragraf “Reasons for moving to India” (“The most importantreason
was undoubtedly his increasing dissatisfaction with the politics of Great Britain at that time,”s. 7). Brak
zrozumienia tej kwestii, i – co za tym idzie − błędne datowanie wyjazdu, spotkać możnanawet w
pracach, których Haldane jest głównym bohaterem, vide np. P. Fara, Looking at J. B. S.Haldane,
Endeavour 2004, 28 (1), s. 12–13 (gdzie z kolei pada też błędna data 1958).
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theless, Oparin’s 1924 and 1936 books laid the foundation for the origin-of-life
research in this century. The ISSOL Oparin MEDAL is a small recognition of
these immense contributions.”45

Z perspektywy wyznaczonej przez Yockeya to ostatnie nie ma większego
znaczenia: ważne jest to, że Wills i Bada naruszają ustanowiony przezeń
zakaz już w samym tytule swej książki, angażując autorytet Darwina w „niesłusznej” sprawie. Podobnie zresztą postąpił, kolejny na jego „czarnej liście”,
Noam Lahav, autor książki o teoriach ewolucji przedbiologicznej,46 którego
zapewnienia, że kwestii ‘natury wiedzy’ dyskutować nie zamierza, zdały się
na nic.
W ostrą polemikę z Yockeyem wdał się natomiast Antonio Lazcano, ówczesny prezes ISSOL, starając się oddzielić naukowe zasługi fundatorów
dyscypliny (jak najbardziej, jego zdaniem, godnych wprowadzenia „na salony wiedzy”) od „kwestii pozanaukowych”: “A person’s science should be
judged on its validity, and not on his or her political preferences.” 47 Listę
zamyka Miller (sławne było jego doświadczenie, ale także zgłaszane przezeń
ostatnio wątpliwości co do jego zbyt optymistycznej interpretacji; wydaje się
jednak, że w ostatecznym obrachunku przeważyć mogła – z perspektywy
Yockeya – jego niegdysiejsza opowieść o motywach podjęcia owej kontrowersyjnej problematyki: „szukałem czegoś fundamentalnego”48) oraz
Schopf, który, trochę zanadto prostolinijnie nakreślił genealogię uprawianej
przez siebie dyscypliny.49
Trzeba przyznać, że do zwiększenia samoświadomości filozoficznej badaczy (tych wymienionych przed chwilą i wielu innych, im podobnych) w niewielkiej tylko mierze przyczynili się historycy idei – ci w każdym razie,
którzy expressis verbis wypowiadali się w kwestii podniesionej przez Waddingtona, czyli „odpowiedzialności” za przełom w pojmowaniu przez człowieka swego miejsca w paśmie przemian ewolucyjnych. David Joravsky
uznał, że Waddington ze swą (pozytywną) oceną stanowczo przesadził:
“Waddington is not overgenerous, he is simply wrong in his tribute to
—————————
Ch.Wills, J. Bada, The Spark of Life. Darwin and the Primeval Soup, Perseus, New York 2000.
N. Lahav, Biogenesis. Theories of Life’s Origin, Oxford University Press, New York–Oxford
1999.
47 A. Lazcano, Chemical Evolution and the Primitive Soup, Journal of Theoretical Biology 1997,
s. 350.
48 S. L. Miller, The First Laboratory Synthesis of Organic Compounds under Primitive Earth
Conditions, w: The Heritage of Copernicus. Theories “pleasing to the mind”, J. Neyman (red.), MIT
Press, Cambridge MA 1974, s. 228–242. “Ja szukałem [jako tematu pracy doktorskiej] czegoś teoretycznego. Mój poprzedni opiekun naukowy, Edward Teller, badał powstawanie pierwiastków
w bardzo gorących gwiazdach. Ale wyjechał. Był wrzesień 1952. I wtedy przypomniałem sobie seminarium Ureya. Im więcej myślałem o tej kwestii, tym bardziej wydawała mi się fundamentalna”:
„The problem is not just how to synthesize organic compounds on the primitive earth, it was the first
step to understanding how life started on the earth. This was every bit as fundamental as the origin
of the elements”.
49 J. W. Schopf, Human History. From Darwin to My Students, w: Evolutionary Biochemistry
and Related Areas of Physicochemical Biology, B. F. Poglazov et al. (red.), Bach Institute of Biochemistry, Moscow 1995, s. 19–22.
45
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Communists philosophizing about nature.”50 Loren R. Graham w swej klasycznej już monografii51 dotyczącej relacji filozofii i przyrodoznawstwa
w ZSRR stwierdził, że nawet dla bardzo dobrych prac naukowych (łącznie
z tymi z zakresu fizyki) widoczny jest wpływ filozofii (i to właśnie tego nurtu), co dla zachodnich uczonych jest trudne do pojęcia; natomiast socjologowie i historycy nauki, jak zaznaczył, nie są takim wnioskiem zaskoczeni.
Oceny te podtrzymał w swej nowej książce, wydanej już w zmienionej sytuacji,52 nie ukazał natomiast ani motywacji ani wkładu Haldane’a, podobnie
zresztą jak J. Farley53, S. Sarkar54 czy J. Strick.55

5. WELTANSCHAUUNG TRYCHOTOMII NIE PODLEGA

Obrazek szósty to wstęp autorstwa Vincenta Caseya (Institute of Physics,
Irlandia), zatytułowany: John Desmond Bernal: Science and Society, do
tomu Journal of Physics. Conference Series 2007, 57, s. 1–2, gdzie padają
takie oto słowa: “It is to be hoped that this meeting and these proceedings
will help further an awakening to Bernal’s enduring bequest: ‘his vision of
science as inextricably tied to philosophy and politics’ – Helena Sheehan.
‘Dare we hope for a more enlightened and scientifically informed social order?’.” Otóż ciekawostką przyrodniczą jest w tym przypadku fakt, że redaktor tomu materiałów z konferencji, podkreślmy: fizyków i krystalografów, bo
taka była macierzysta specjalność Bernala, powtórzył (z wyraźną aprobatą)
słowa z artykułu,56 w którym Helena Sheehan (University Dubliński), wystą—————————
D. Joravsky, The Lysenko Affair, Harvard University Press, Cambridge, MA 1970, s. 249.
L. R. Graham, Science, Philosophy, and Human Behavior in the Soviet Union, Columbia University
Press, New York 1987.
52 L. R. Graham, Science in Russia and the Soviet Union, Cambridge University Press, Cambridge
1993, zwłaszcza rozdział 5, zatytułowany “The role of dialectical materialism.The authentic phase”,
s. 99–120. We Wstępie czytamy, że niektórzy uczeni “were influenced by Marxism in the development of innovative theories about nature” [jednakże ten aspekt historii] “is little known” [obecnie
zaś] “in the 1990s, is often denied, both in the former USSR and abroad”, s. 3 [ale w każdym razie
w przypadku A.I. Oparina] “the influence was subtle and authentic” (s. 3–4).
53 J. Farley, The Spontaneous Generation Controversy from Descartes to Oparin, The John Hopkins University Press, Baltimore 1977, s. 163.
54 S. Sarkar, Science, Philosophy, and Politics in the Work of J. B. S. Haldane, 1922–1937, Biology
and Philosophy 1992, 7 (4), s. 385–409.
55 J. Strick, Sparks of Life. Darwinism and the Victorian Debates over Spontaneous Generation,
Harvard University Press, Cambridge, MA 2000; J. Strick, Essay Review. The Cambrian Explosion
(of Books on the Origin of Life), Journal of the History of Biology, 2004, 37, s. 371–384; J. Strick,
Creating a Cosmic Discipline. The Crystallization and Consolidation of Exobiology, 1957–1973,
Journal of the History of Biology, 2004, 37, s. 131–180. W tym ostatnim artykule znajdujemy natomiast interesującą skądinąd relację o tym, jak Haldane, goszcząc u siebie (już w Kalkucie) w listopadzie 1957 r. przyszłego laureata nagrody Nobla, K. Lederberga (por. wersję autorstwa tegoż: Sputnik
+30, Journal of Genetics, 1987, 66, Dec. s. 1–8) przyczynił się pośrednio do skierowania ogromnych
amerykańskich funduszy rządowych na badania nad ewolucją prebiotyczną („Both men were awed
by the rapid advent of rocketry and the recent launch of the first two Soviet Sputniks”, s. 133).
56 H. Sheehan, J. D. Bernal: Philosophy, Politics and the Science of Science, Journal of Physics.
Conference Series, 2007, 57, s. 29–39. Jest to polemika z pracą: A. P. Brown, J. D. Bernal: the Sage
of Science, Journal of Physics. Conference Series 2007, 57, s. 61–72, oraz z biografią: A. P. Brown,
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piła (z pasją) przeciwko próbom, rzekłbym, „poćwiartowania”, a dokładniej:
podzielenia na trzy części umysłowości i dokonań bohatera uroczystości:
“This paper is an examination of the philosophical and political legacy of
John Desmond Bernal. It addressed the evidence of an emerging consensus
on Bernal. It takes issue with this view of Bernal, which tends to be admiring
of his scientific contribution […] condescending to his philosophy and hostile
to his politics. This article is a critical defense of his philosophical and political position.” “It sometimes seems as if the very mention of dialectical materialism somehow makes the case that is self-evidently ridiculous. […] Bernal
functioned in terms of Weltanschauung. Science, philosophy and politics
were all tightly bound together in his highly integrated mind. He took issue
with those who believed that science could get along quite well without philosophy and politics and refused to see the unexamined philosophical and political assumptions masked by this stance.”57

I te właśnie słowa: “Bernal functioned in terms of Weltanschauung” dedykuję moim kolegom-przyrodnikom (w kraju i za granicą).

J. D. Bernal, The Sage of Science, Oxford University Press, New York 2006. Wcześniejsze biografie:
M. Goldsmith, Sage. A Life of J. D. Bernal, Hutchinson, London 1980; G. Wersky, Visible College,
Allen Lane, London 1978; B. Swann, F. Abrahamian (red.), J. D. Bernal. A Life in Science and Politics, Verso, London 1999. Oddziaływanie: von H. Steiner (red.), J. D. Bernal’s the Social Function of
Science, 1939–1989, Akademie Verlag, Berlin 1989. “He was something of a legend. He was red, he
was Irish, he had thrown away middle-class conventions, he was the most hypnotizing talker in the
place”. M. Goldsmith, Three Scientists Face Social Responsibility. Joseph Needham, J. D. Bernal,
F. Joliot-Curie, Centre for the Study of Science, Technology and Development. New Delhi 1976. Ten
trzeci (1900–1958), laureat Nagrody Nobla 1935, członek zagraniczny PAN 1952, członek FPK od
1942. M. Goldsmith, Sage. A Life of J. D. Bernal, Hutchinson, London 1980: “1923 Bernal cartholding member [of the Communist Party]” “He lost his CP card in 1933 or 1934, and never rejoined: this made no difference in his practice” (s. 31). “Science was divorced from life in general”
(p. 62). Under the pen-name “B. Sc.” British Scientists and the World Crisis, Labour Monthly:
“science can only become free by breaking the limitations that capitalism imposes on it”, s. 62.
Recenzje książki Browna, z którymi polemizuje Sheehan: K. Holmes, “Nature” 2006, 440,
s. 149–150. “In the 1930s, Bernal become committed to marxism. How a man with such a marvellous analytical mind could come to terms with dialectical materialism is still a subject of discussion”.
Inny recenzent, S. de Charadevian, Science, 2006, 312, 5775, zastanawia się, „czy ten jego »komunizm« był udawany” i odpowiada: „nie, nie zrozumiemy go bez tego”.
57 “W moim artykule podejmuję kwestię filozoficznego i politycznego dziedzictwa Johna Desmona
Bernala – w sytuacji zarysowującej się zgody co do oceny jego postaci. Polemizuję mianowicie z
tymi, którzy wyrażają wprawdzie podziw dla jego osiągnięć naukowych, [ale] protekcjonalnie odnoszą się do jego filozofii, wrogo zaś do postawy politycznej. Odnoszę bowiem czasem wrażenie, że już
sama wzmianka o materializmie dialektycznym pozwala rzecz całą obrócić w żart […] Bernal funkcjonował w taki sposób, że nauka, filozofia i polityka w jego wysoce zintegrowanym mógu współgrały
ze sobą, tworząc światopogląd. Co więcej, toczył on spory z tymi wszystkimi, którzy utrzymują, że
nauka radzi sobie zupełnie dobrze bez filozofii – i nie chcą dostrzec bezzasadnych założeń
filozoficznych i politycznych ukrytych za taką deklaracją.”
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7. „OPISALIŚMY PRZYRODĘ, KTÓRA MOŻNA BY NAZWAĆ
»HISTORYCZNĄ«”

Rolę Prigogine’a w omawianym przełomie docenili uczeni, zebrani, trzeba
trafu, w tymże 2007 roku na sympozjum, którego materiały opublikowano
jako S. A. Rice (red.), Special Volume in Memory of of Ilya Prigogine, Advances in Chemical Physics, 2007, t. 135. Myśl przewodnia tomu: czas nie
jest już wrogi ideałom fizyki!58 Prigogine zresztą był świadom nowatorstwa
swego przedsięwzięcia, gdy pisał w La Nouvelle Alliance: „to wszystko stanowi całkowitą nowość”, „uczestniczymy w wielkiej przygodzie intelektualnej”; „formułujemy paradygmat ewolucyjny w języku fizyki”. Przede wszystkim była to koncepcja tak zwanych struktur dysypatywnych. Otóż w trakcie
dysypacji (czyli rozpraszania) energii, w toku procesów nieodwracalnych,
takich jak przepływ cieczy, prądu lub ciepła, mogą spontanicznie powstawać
struktury niespotykane w warunkach równowagi termodynamicznej. „To
spostrzeżenie, istotne w wielu dziedzinach – od hydrodynamiki, przez chemię fizyczną do biologii – czyni wyłom w dotychczasowym myśleniu tak w
fizyce, jak w filozofii”, tak ocenia autor przedmowy do polskiego wydania,59
uczony-przyrodnik, Bohdan Baranowski.
I dalej o metamorfozie światopoglądowej: „…nasza wizja przyrody ulega
gruntownej zmianie, ewoluując ku wielości, czasowości i złożoności. Bardzo
długo w nauce zachodniej panował światopogląd mechanistyczny.” Odwrót
od mechanicyzmu oznaczał zmianę koncepcji materii: „przejście od opisu
statycznego do ewolucyjnego prowadzi do pojawienia się nowego pojęcia
materii. Jest to materia »aktywna«” (s. 13). „Materia aktywna” pojawia się
też w tytule paragrafu i na s. 310: „Czy jest niezbędna zewnętrzna siła napędowa, czy też stawanie się jest wrodzoną cechą materii?” Dziś inaczej już
spoglądamy na materię: „przestaje ona być bierną substancją, jak ją przedstawiał mechanistyczny obraz świata, a zaczyna być łączona z samodzielną
aktywnością”.
Przedsięwzięcie to oznacza zarazem novum teoriopoznawcze („twórcy
nauki nowożytnej wierzyli, że – skoro „świat jest jednorodny” – to „eksperymentowanie w wybranej dziedzinie może odsłonić globalną prawdę”
(s. 58)) i pozwala w perspektywie rozwiązać konflikt „między nauką a społeczeństwem; ściślej – konflikt między swobodną twórczością człowieka a jej
—————————
58 Innymi słowami myśl tę wyraził kanadyjski przyrodnik Rob Sewell, w: Preface to the New edition of Engels’ „Dialectics of Nature”, Wellred Books, London 2007: “It is this discovery of a nonlinear (that is, dialectical) view, which has opened us all kinds of new possibilities and allowed scientists to see things in a different way: in their interconnection and contradiction.” Doprawdy – celna
formuła: “materializm nieliniowy”. A spotkali się tu przyrodnicy-‘Engelsiści’ trzech pokoleń: Haldane (autor przedmowy do pierwszego angielskiego wydania książki), Prigogine (i jego termodynamika
nieliniowa) oraz Lewontin (z ostatniego rozdziału „Dialectical biologist” na okoliczność „interconnection” i „contradiction”). Akme – odpowiednio: 1957, 1987 i 2007.
59 I. Prigogine, I. Stengers, Z chaosu ku porządkowi. Nowy dialog człowieka z przyrodą, PIW,
Warszawa 1990.
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ograniczeniem ze strony władzy politycznej. Wobec groźby takiego konfliktu
badania naukowe należałoby prowadzić już nawet nie w odosobnionych kręgach uczonych czy w świątyni, ale wręcz w twierdzy lub w domu wariatów.”
I właśnie jako sprzeciw wobec (samo)izolacji środowisk naukowych „napisana została niniejsza książka” (s. 37). Prigogine pisze również wprost o społecznym zaangażowaniu uczonych, w opozycji do dawnych, eskapistycznych
skłonności, o których mówił Stephen Toulmin w Cosmopolis:
„Katolicy i protestanci zabijali się wówczas w imię dogmatów, czyli pewników
religijnych. Kartezjusz postanowi znaleźć inne pewniki. Podobnie jak Kartezjuszowi, Einsteinowi nauka pozwalała uciec od trudów codziennego życia”.
Jego pesymistyczną wizję ludzkiego losu nietrudno zrozumieć: wszak „jego
własne życie przypadło na tragiczną epokę w dziejach ludzkości; czasy faszyzmu, antysemityzmu i dwóch wojen światowych.”60

Czy jednak einsteinowska koncepcja nauki jako ucieczki przed klątwą historii wciąż jeszcze odpowiada współczesnemu ideałowi nauki?
„Uczony nie może »uciec«. Nauka »uczestniczy w budowie przyszłego społeczeństwa«. To ważna składowa »naszej wizji świata«. Świadom jest historycznych (w szczególności oświeceniowych) prapoczątków swej koncepcji życia i ewolucji: „narodziny nowożytnej nauki znamionowało zarzucenie inspiracji witalistycznej, a w szczególności Arystotelesowskiej koncepcji przyczyn
celowych. Niemniej kwestia organizacji materii żywej pozostaje i staje się wyzwaniem dla nauki klasycznej. Diderot, w szczytowym momencie triumfu
Newtona, zwraca uwagę na fakt, że ten problem jest przez naukę tłumiony”.
Diderot z pewnością nie jest rzecznikiem poglądów antynaukowych. Przeciwnie, jego wiara w naukę jest pełna. Ale warunkiem uzyskania jakiejkolwiek
spójnej wizji przyrody jest dlań zrozumienie fenomenu życia. „Diderot jest
zdania, że ta nowa nauka o zorganizowanej materii żywej już zaczęła istnieć.
Jego przyjaciel d’Holbach oddaje się studiowaniu chemii, sam Diderot wybiera medycynę. Zarówno w chemii, jak w medycynie problem polega na zastąpieniu materii bezwładnej materią aktywną, zdolną do samoorganizowania
się i tworzenia istot żywych.”61

Najkrócej swą koncepcję filozofii przyrody ujmuje tak oto: „przyroda
winna być opisana w taki sposób, by samo istnienie człowieka stało się zrozumiałe” (ibidem, s. 96). W odpowiedzi zaś na pytanie: „czy można sformułować filozofię przyrody tak, aby nie była wymierzona przeciwko naukom
przyrodniczym?”, stwierdza, że tak, ale pod pewnym warunkiem: „jedynie
otwarcie i rozszerzenie horyzontów w nauki może położyć kres dychotomii
na nauki przyrodnicze i filozofię”– co wymaga zrewidowania pojęcia czasu.
„Jeśli zanegujemy czas, czyli sprowadzimy go wyłącznie do realizacji odwracalnego prawa, to utracimy możliwość sformułowania takiej definicji
—————————
60 I. Prigogine, Kres pewności. Czas, chaos i nowe prawa natury, W.A.B. & CiS, Warszawa 2000,
s. 252.
61 I. Prigogine, I. Stengers, Z chaosu ku porządkowi…, op. cit., s. 95.
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przyrody, która byłaby spójna z hipotezą, że przyroda tworzy żywe istoty,
a w szczególności człowieka. Skazywałoby nas to na wybór między antynaukową filozofią a alienującą nauką” (ibidem, s. 109).
„Jaka jest tedy rola filozofii? Powiada się często, że filozofia winna się stać
nauką nauk [metanauką]. Jej celem byłoby zatem analizowanie metod nauki,
aksjomatyzowanie i wyjaśnianie stosowanych w nauce pojęć. Taka rola uczyniłaby z poprzedniej »królowej nauk« coś w rodzaju ich gosposi. […] Tak rozpowszechniona w krajach anglo-amerykańskich »filozofia analityczna« karmi
się nadzieją na to, że owo rozjaśnianie pozwoli na dalszy postęp i uzyskanie
nowej wiedzy o randze porównywalnej z rangą nauki właściwej. […] [My] nie
zamierzamy wyjaśniać i aksjomatyzować istniejącej wiedzy, lecz raczej zapełnić jej podstawowe luki” (ibidem, s. 111).

W konkluzji zaś wraca do historycznych źródeł swej koncepcji wiedzy
(łączącej naukę z filozofią), ale tym razem są to źródła już bliższe współczesności: „opisaliśmy przyrodę, która można by nazwać „historyczną” – to jest
przyrodę zdolną do rozwijania się i przybierania nowych form. Ideę, że dzieje przyrody są integralną częścią materializmu, głosił Marks, bardziej zaś
szczegółowo zajmował się tym zagadnieniem Engels. Współczesne prądy
w fizyce, odkrycie konstruktywnej roli, jaka jest udziałem nieodwracalności,
zrodziły przeto w łonie nauk przyrodniczych pytanie, które od dawna zadawali marksiści. Dla nich zrozumieć przyrodę znaczyło zrozumieć, że jest ona
w stanie stworzyć człowieka i ludzkie społeczeństwa”. „Dochodzimy do nieoczekiwanej konkluzji: być może realizacja tego marzenia [o jednolitej teorii
oddziaływań] wymaga ewolucyjnej koncepcji Wszechświata. Ujednolicenie
teorii implikowałoby więc „dialektyczną” koncepcję przyrody” (ibidem,
s. 246–247) .
8. UWAGI KOŃCOWE

Dwaj „współsprawcy” przełomu w dwudziestowiecznym przyrodoznawstwie historycznym (a zarazem przełomu w filozofii przyrody) zostali zatem
dowartościowani i uhonorowani − i to akurat w tym (krytycznym) roku
2007, kiedy to – z jednej strony – pojawiła się jakościowo nowa fala fundamentalistycznej krytyki ewolucjonizmu, z drugiej zaś – ogłoszone zostały
ważne rezolucje w jego obronie: ta, powiedzmy to oględnie, mocno koncyliacyjna (autorstwa 67 akademii nauk) i druga, bardziej stanowcza (a której
kluczowe fragmenty zamieściliśmy jako motto). Akta wspomnianych przed
chwilą sympozjów, poświęconych twórczości Bernala i Prigogine’a, są odtąd
łatwo dostępne, a ich fragmenty mogą (i, jak sądzę, powinny) wejść do instrumentarium tych wszystkich, którzy chcieliby pójść drogą wskazaną przez
Rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy: „The Parlamentary
Asembly therefore urges the member states, and especially their education
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authorities to […] strengthen the teaching of the foundations of science, its
history, its epistemology and its methods”.
Haldane62 natomiast pod tym względem pozostaje wciąż niedoceniony,
nawet, jak widzieliśmy, przez profesjonalnych historyków. Na zakończenie
więc powtórzę krótko to, o czym pisałem już wcześniej (w pracy wymienionej w przypisie 2), a mianowicie o jego szczególnym miejscu wśród sprawców przełomu, o którym mowa i o wysokiej samoświadomości filozoficznej;
przesłanki i efekty tejże zasługują na staranną rekonstrukcję. Dodajmy tu
tylko słowo o jego rozległym wykształceniu („Haldane was immensely cultivated”, ta opinia powtarza się w wielu relacjach jego współczesnych), o
ukończonych studiach w zakresie filozofii i o znajomości wielu języków i
kultur, w tym starożytnych i orientalnych. Ze wspomnień jego indyjskich
uczniów oraz z innych dokumentów, z jakimi mogłem zapoznać się w Hyderabadzie (gdzie trafił księgozbiór i archiwum uczonego) rysuje się jego
szczególna predylekcja do badania anomalii i osobliwości w przyrodzie.
Wszystko to nie pozostało zapewne bez wpływu na jego wizję przyrody, na
fascynację kompleksowością i zmiennością oraz na monistyczną koncepcję
bytu, której ślady zdaja się prowadzić w stronę starożytnej myśli indyjskiej.
Młodemu badaczowi, który chciałby pójść tym śladem (i podjąć się rekonstrukcji wizji świata Haldane’a (a zarazem obrony jego stanowiska filozoficznego, tak choćby – jak uczyniła to Helena Sheehan w stosunku do Bernala)), chętnie podam adres instytutu w Hyderabadzie (Centre for Cellular
and Molecular Biology), gdzie mnie osobiście dane było spędzić jedynie tydzień, a gdzie roboty jest na całe lata.
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ABSTRACT

This work is a contribution to understanding the philosophical dimension of the
breakthrough that took place in the 20th century historical natural science as a result of the extrapolation of Darwin's idea of evolution to the area of inanimate matter and the formulation on this basis of a number of theories of pre-biological chemical evolution. The revealed results are the inaccurate recognition of the philosophical foundations of the broadly understood science of evolution: on the one hand, for
scientists-naturalists, and on the other, in a much broader, social dimension of their
research
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Autor rekonstruuje w tekście główne wątki koncepcji kapitalizmu akademickiego
Richarda Müncha. Odwołując się do takich kategorii jak „uniwersytet audytowy” czy
„uniwersytet jako przedsiębiorstwo” niemiecki socjolog przeciwstawia w krytycznym
duchu aktualny model zarządzania nauką dawnemu nowożytnemu modelowi pracy
badawczej pojmowanej jako „wymiana darów”. W sensie socjo-psychologicznym
mamy tu do czynienia ze strukturą komunikacji społecznej, której rodowód sięga
takich instytucji społecznych jak potlacz u indiańskich plemion Północnej Ameryki
opisywany przez Marcela Maussa. Münch pokazuje podobieństwa pomiędzy tym
archaicznym i współczesnym, odnoszącym się do psychospołecznych fundamentów
praxis naukowej, modelem wymiany darów i na tym tle rozwija szczegółowo swą
koncepcję kapitalizmu naukowego. Konkluzję tych rozważań stanowi krytyczna teza,
że nauka posiada własną, niezbywalną autonomię aksjologiczną i wymiar antropologiczny, które ulegają degeneracji w toku kapitalistycznej „kolonizacji” nauki przez
systemy władzy państwowej i pieniądza (Münch odwołuje się tu do filozoficznej
argumentacji Jürgena Habermasa). Tekst zawiera także liczne refleksje autora poszerzające filozoficzny horyzont analiz Müncha.
Słowa kluczowe: kapitalizm akademicki, uniwersytet audytowy, uniwersytet
jako przedsiębiorstwo, potlacz, wymiana darów, prestiż, tożsamość podmiotu, antropologia nauki.

UWAGA WSTĘPNA

W języku filozofii naukę można rozpatrywać w perspektywie indywidualistycznej bądź też traktować ją jako rezultat swoiście pojętych działań zbiorowych, a więc jako produkt scientific community wyznającej określone
wartości poznawcze i respektującej spójne z nimi wzory zachowań poznawczych. O ile epistemologia klasyczna kładła nacisk na ten pierwszy wymiar
zastanawiając się na przykład nad tym, czy poznanie (w tym poznanie naukowe) ma źródła w doświadczeniu czy w ideach wrodzonych lub kategoriach
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apriorycznych umysłu (empiryzm, neokantyzm), o tyle socjologia wiedzy
(Max Scheler, Karl Mannheim), ale także Thomas Kuhn wysuwają na pierwszy plan swych analiz powstawanie wiedzy w zbiorowościach badawczych,
hołdujących różnorakim przekonaniom aksjologicznym, a jednocześnie zakorzenionych w danej strukturze społecznej i produkujących wiedzę, której
swego rodzaju piętno nadają określone historycznie interesy zbiorowe. Jak
na tym tle można by określić swoistość stanowiska Müncha?
Otóż bada on, podobnie jak Kuhn, psychospołeczne mechanizmy sprawiające, że wspólnota badawcza produkuje wiedzę w określony sposób.
Kuhn był zainteresowany, jak wiadomo, głównie mechanizmami rozwoju
nauki, koncentrował się zatem na próbach pokazania poszczególnych etapów rozwojowych nauk (nauka normalna, rewolucje naukowe, wymiana
paradygmatów). Münch interesuje się raczej zewnętrznymi determinantami
warsztatu badawczego nauk oraz funkcjonowania nauki jako zbioru określonych, wyspecjalizowanych instytucji społecznych(uniwersytety), zakładając
zjawisko ich „kolonizacji” przez kapitalistyczne mechanizmy rynkowe i nawiązując tu, jak się zdaje, do kategorii wykorzystanej w podobnych kontekście przez Jürgena Habermasa w jego Teorii działań komunikacyjnych.
Tym, co wyróżnia jego podejście, jest jednak nie tylko szczegółowy opis tej
kolonizacji oraz wyeksponowanie jej aspektów ekonomicznych, lecz również
dobór modelu alternatywnego, który jej krytycznie przeciwstawia i który
zasadza się na pojęciu „daru” w znaczeniu, jakie przypisywał temu pojęciu w
swej znanej pracy Marcel Mauss. Historyk filozofii niemieckiej bez trudu
dostrzeże, że Münch powiela tu formułę polemiczną klasyków szkoły frankfurckiej: krytyce antropologicznych wynaturzeń kapitalizmu przeciwstawiali
oni formy interakcji międzyludzkich oraz wzory kontaktów człowieka ze
światem przyrody charakterystyczne dla pierwotnych społeczności animistycznych(idea poznania mimetycznego). Strategia intelektualna Müncha
jest podobna : współczesne zasady komercjalizacji badań naukowych oraz
podporządkowane im reguły ewaluacji dorobku naukowego konfrontuje
z kategorią „daru”, wokół którego to zjawiska społecznego zorganizowane
było życie zbiorowe wielu archaicznych społeczności. Co więcej, próbuje tę
kategorię odnieść do psychologicznej i socjologicznej materii współczesnych
scientific communities, wychodząc z założenia, że stanowi ona dobre narzędzie opisu tego, co „robią” uczeni(lub co powinni robić, gdyż ten aspekt
normatywny stale pobrzmiewa w tym ujęciu) w swych zbiorowych przedsięwzięciach. Także tym akcentem Münch zdaje się nawiązywać do Adorna,
który w swej Teorii estetycznej na obszarze sztuk pięknych szukał współczesnych ucieleśnień animistycznej postawy mimetycznej upatrując w nich
swego rodzaju antidotum na alienujący wpływ okcydentalnych procesów
racjonalizacyjnych. Poniższe rozważania chciałbym uporządkować zatem
w świetle tych wstępnych uwag w następujących punktach: a) założenia socjologicznej koncepcji daru; b) zjawisko daru jako ukryty psychospołeczny
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zwornik zbiorowej aktywności badawczej w nauce; c) współczesne formy
rynkowej kolonizacji nauki; d) kapitalizm akademicki: podsumowanie naukoznawcze i antropologiczne.
TRANSFER DARÓW
JAKO FUNDAMENT SYSTEMU SPOŁECZNEGO

Społeczeństwa pierwotne nie znały rynku w znaczeniu, w jakim pojawia
się on tam, gdzie funkcjonuje pieniądz i wymiana dóbr bazująca na ich cenie
wyrażonej w jednostkach pieniężnych. Znają one jednak pojęcie „nietransakcyjnej” (niepieniężnej) wymiany darów, i co więcej, wymiana ta konstytuuje ich stabilność i tożsamość kulturową. Spełnia ona przy tym oczywiste
funkcje pacyfikacyjne — spotkanie osób i grup związane z wzajemnych obdarowywaniem się nie ma charakteru militarnego, lecz, niejako z natury rzeczy
— wymiar pokojowy. W literaturze przedmiotu opisywano wielokrotnie
różne geograficzne przykłady tak rozumianej wymiany, wskazując na ich
istotne podobieństwa przy wszystkich dających się zauważyć różnicach kulturowych. W swym Szkicu o darze Mauss skupia się zwłaszcza na instytucji
tzw. potlaczu występującej u indiańskich plemion północno-amerykańskich
oraz opisywanym przez Bronisława Malinowskiego w Argonautach Zachodniego Pacyfiku systemie wymiany kula, charakterystycznym dla mieszkańców Wysp Trobriandzkich.
Zarówno potlacz jak i kula kojarzą ze sobą, jak pisze Mauss, dwa elementy: „Składnik godności, prestiżu, mana, który nadaje bogactwo oraz ten, który polega na absolutnym obowiązku zwracania, odwzajemniania tych darów
pod groźbą utraty tego mana, tego autorytetu i tego źródła bogactwa, jakim
jest sam autorytet”.1 Rola motywacji związanych z prestiżem usuwa tu na
dalszy plan kalkulacje czysto ekonomiczne. Jak podkreśla Mauss, potlacz
zawiera np. moralny nakaz, by dar odwzajemniany był znacznie hojniejszy
od daru przyjmowanego. Wymyka się on definicji racjonalności w rozumieniu kapitalistycznym — wymiana darów nie jest oparta na zasadzie wymiernej ekwiwalentności. Ponieważ nie istnieje pieniądz, nie istnieje narzędzie
takiej miary, a istotę wymiany stanowi raczej pewien akt moralny: uznania
— poprzez przyjęcie daru — godności, czci, honoru obdarowywującego oraz
jednoczesnej obrony — poprzez odwzajemnienie daru — własnej czci. Ruch
dóbr, darów spełnia tu rolę kreatora tożsamości zbiorowych i indywidualnych krystalizujących się wokół doświadczenia własnej wartości przez podmioty owej wymiany.
Na przykładzie systemu kula Gernot Böhme pokazuje główne różnice
pomiędzy tak rozumianą wymianą a wymianą towarową we współczesnym
—————————
M. Mauss, Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwach archaicznych,
w: idem, Socjologia i antropologia, przeł. zespół, Warszawa 1973, s. 222.
1
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znaczeniu. Kula nie jest „handlem” – bransoletki i naszyjniki wyrabiane
z muszli nie są przez Trobriandczyków sprzedawane i kupowane, lecz wymieniane w ramach usankcjonowanego tradycją stosunku społecznego.
Wymiana ta jest trwałym obyczajem współtworzącym kod kulturowy danej
zbiorowości. O ile uczestnik wymiany towarowej może sprzedać dany towar,
ale nie musi tego czynić, a jeśli „musi”, to wyłącznie w celach czysto pragmatycznych, np. by zdobyć środki utrzymania, to uczestnik wymiany kula jest
do tego zobligowany moralnie – nieuczestniczenie w niej wiązałoby się bowiem z utratą honoru. Kula to system, „który pełni funkcję organizatora
życia społecznego”.2 Co pewien czas mieszkańcy poszczególnych wysp Trobriandzkich odwiedzają inne, często odległe, wyspy archipelagu, by obdarować ich mieszkańców. W akcie tym utwierdzają, moglibyśmy powiedzieć,
swą społeczną godność. Nie targują się o cenę, nie oczekują natychmiastowego rewanżu, nie będą w przyszłości dbali o „ekwiwalencję pomiędzy prezentem danym a otrzymanym”3 – tym, co się tu liczy przede wszystkim jest
potwierdzenie własnego statusu – kogoś, kogo popierają duchy i fortuna,
a „udowodnić fortunę można tylko wydając ją”.4 „Powstrzymywać się od
dawania, jak powstrzymywać się od przyjmowania – to uchybiać swej godności; tak samo uchybiłby jej ten, kto by się powstrzymał od zwracania [daru
w rewanżu]”.5 Obowiązek odwzajemniania jest bezwarunkowy, a „jednostka,
która nie mogłaby odwzajemnić potlaczu traciłaby swą rangę”. 6
Zwraca uwagę zbiorowy charakter potlaczu i kula. To nie są pojedyncze
akty wymiany pomiędzy indywiduami, ale akty towarzyszące „przyjęciom,
jarmarkom i targom, które są jednocześnie uroczystymi zgromadzeniami
plemiennymi”.7 Innymi słowy, wymiana ta ma charakter rytualny i upodabnia
się tym samym do rytuału religijnego, a Mauss mówi tu o „zjawisku całościowym”, czymś „o wiele więcej niż zjawisko prawne”.8 O ile rynkowa umowa
kupna/ sprzedaży może dotyczyć w wymiarze przestrzennym dwóch indywiduów, o tyle potlacz i kula to zbiorowe rytuały wymiany. Ich celem nie jest
transfer wartości wymiennych, ale potwierdzenie własnej czci przed liczną
plemienną publicznością. Wymiana nie jest tu celem samym w sobie, ale
środkiem realizacji takich celów, jak spójność społeczna, pokojowe współżycie
różnych klanów czy stabilizacja poczucia indywidulanej auto-akceptacji. Owe
aspekty psychospołeczne całkowicie dominują tu nad ewentualnymi aspektami ekonomicznymi. Można by powiedzieć, że życie ekonomiczne w związku
z brakiem pieniądza i zaawansowanego podziału pracy nie wyodrębniło się tu
jeszcze z głębinowego rezerwuaru ogólnie pojętego „życia społecznego”.
—————————
G. Böhme, Antropologia filozoficzna, tł. P. Domański, Warszawa, 1998, s. 199.
Ibidem, s. 198.
4 M. Mauss, Szkic o darze…, op. cit., s. 266.
5 Ibidem. s. 270.
6 Ibidem. s. 271.
7 Ibidem, s. 218.
8 Ibidem, s. 264.
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Szczególnie w potlaczu pojawia się przy tym ciekawe zjawisko oderwania
się wymiany od samego gromadzenia dóbr czy trwałej własności. Potwierdzić własną godność mogę również niszcząc publicznie to, co posiadam,
a więc pozbywając się własności. Tego rodzaju wymiana nie ma zatem nic
wspólnego z gromadzeniem zysków czy też z wczesnokapitalistyczną tezauryzacją. Jak pisze Mauss, „wszystkie formuły potlaczu na amerykańskim
północnym zachodzie i azjatyckim północnym wschodzie znają wątek niszczenia. Uśmierca się niewolników, spala się kosztowne oleje, wrzuca się wyroby z miedzi do morza nie tylko po to, by pokazać potęgę i bogactwo, i bezinteresowność. Również po to, by złożyć ofiarę duchom i bogom”.9 To piętno
partycypacji wymiany darów w żywiole o charakterze religijnym ma również
wyraz w sygnalizowanym przez Maussa zjawisku polegającym na tym, iż
„w rzeczach wymienianych podczas potlaczu tkwi jakaś moc, która zmusza
dary do krążenia, do bycia dawanym i odwzajemnionym”.10 Dary te to
przedmioty „pochodzenia duchowego, mające duchową strukturę”.11 Obdarowujący chce niejako pokazać obdarowanemu swą moc depozytariusza tych
duchowych potencji.
Mauss podkreśla, iż rudymenty tego rodzaju wymiany przetrwały niszowo w kulturach współczesnych, zarówno w instytucji mecenatu, jak
i w obyczajach spod szyldu „zastaw się, a postaw się” nakazujących hojność
również na rzecz szerszych zbiorowości przy okazji np. takich wydarzeń jak
śluby czy jubileusze.12 Dochodzimy zatem w naszych rozważaniach do punktu wyjścia rozważań Müncha poszukującego paralel pomiędzy archaicznym
systemem darów, a sposobem funkcjonowania nowożytnych wspólnot naukowych.
PRACA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA WSPÓLNOT NAUKOWYCH
JAKO WYMIANA DARÓW

Podstawową kategorią tych analiz staje się dla Müncha pojęcie „wspólnoty naukowej/akademickiej”. Jej funkcjonowanie regulują określone prawidłowości psychospołeczne. Ich istotę streszcza Münch następująco: „We
wspólnotach osiągnięcia nie pojawiają się zgodnie z ekonomiczną zasadą
»zapłaty« (Entgelt), ale jako dar zgodnie z zasadą wzajemności”.13 Inaczej
mówiąc, członek takiej wspólnoty nie dąży do tym większych sukcesów im
lepiej jest opłacany, lecz „publikuje rezultaty swych prac jako prezent dla
wspólnoty naukowej, ponieważ jako członek tej wspólnoty czuje się do tego
—————————
9 Ibidem,

s. 232.
s. 272.
11 Ibidem, s. 273.
12 Por. Ibidem, s. 303–312.
13 R. Münch, Akademischer Kapitalismus, Über die politische Ökonomie der Hochschulreform,
Berlin 2011, s. 40.
10 Ibidem,
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zobowiązany”.14 Im bardziej mu zależy na prestiżu wewnątrzwspólnotowym
związanym z recepcją tego daru, tym czuje silniejszą motywację do intensyfikacji własnych wysiłków badawczych. Münch podkreśla, iż tak jak charakter daru ma samo przyjęcie do wspólnoty, darem jest także odwzajemnienie
tego pierwotnego daru pod postacią udostępnianych wyników własnych prac
badawczych. Nie eliminuje to jednocześnie konkurencji i współzawodnictwa,
ale natrafia ono na granice pod postacią respektu okazywanego również tym
członkom wspólnoty, którzy nie osiągnęli zakładanych przez siebie celów
badawczych. Porażka w odniesieniu do celu nie unicestwia bowiem zasługi
w wymiarze daru. Reguła ta dotyczy także problemu kwantytatywnych parametrów czyjegoś dorobku. Liczy się sam dar w kategoriach jego jakości
i oryginalności, a nie „zsumowanie czyichś przyczynków badawczych w coś
w rodzaju osobistego profilu osiągnięć”.15 Związane to jest ze swoistością
psychospołecznego zjawiska „reputacji”. Jak stwierdza Munch: ”Tym, co
wyróżnia reputację jest niemożność jej dokładnego pomiaru i określenia jej
porównywalności. Ktoś może cieszyć się reputacją za swe nader różne osiągnięcia w zupełnie różnych podgrupach naukowej wspólnoty”.16 Tak więc
czyjaś wysoka reputacja nie żywi się niską reputacją kogoś innego. „Nie ma
tu podziału na wygrywających i przegrywających, zwycięzców i pokonanych,
ponieważ czyjeś przełomowe osiągnięcie może stać się zarazem darem dla
innych, który także im pozwala na docieranie do nowych lądów badawczych”.17 Jak się zdaje, zależność ta jest uwarunkowana samą naturą daru
sprawiającą, iż odwzajemnienia daru nie specyfikuje się „ze względu na jego
dokładne parametry czasowe, zakres i zawartość treściową”.18 Prymat ma tu
dobro całej wspólnoty badawczej, której istnienie zasadza się na kontynuowaniu wymiany darów bez możliwości dokładnego przewidzenia „roli” każdego z nich w przyszłym globalnym sukcesie. Tylko taka „hojność” w szafowaniu reputacją przez wspólnotę gwarantuje niezakłóconą krytykę badawczą, która zawsze jest dziełem zbiorowym „równoprawnych uczestników
dyskursu” w znaczeniu habermasowskim.19 Można by powiedzieć, że takiego
równouprawnienia domaga się sama „logika” dyskursu, która wydaje się być
zbieżna z regułami funkcjonowania wspólnoty badawczej jako „wspólnoty
darczyńców i obdarowanych”. Podobny model relacji upatruje Münch również w pracy dydaktycznej uczonych, w ramach której dobry wykład czy
ciekawe seminarium staje się darem dla podopiecznych rewanżujących się
własnymi pracami powstającymi pod patronatem promotora. Obligacja moralna odwzajemniania daru (w obu tych sferach – badań i dydaktyki) jest
przy tym na tyle silna, iż zdaniem Müncha „liczba badaczy i nauczycieli aka—————————
14 Ibidem.
15 Ibidem,

16 Ibidem,

s. 41.
s. 42.

17 Ibidem.
18 Ibidem,
19

s. 40.
Por. Ibidem, s. 41.
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demickich, których dokonania upośledzają niedostatki ich motywacji jest
zgodnie z powszechnym doświadczeniem tak niska, że nie wymaga to dalszych roztrząsań, ponieważ na ogół mamy tu do czynienia ze zjawiskami
skrajnymi, będącymi czymś w rodzaju dewiacji (krankheitsbedingt)”.20
Autor niemiecki wyprowadza stąd mocny wniosek, iż byłoby rzeczą absurdalną orientowanie systemu zarządzania nauką głównie na eliminację tego
rodzaju ekstremalnych przypadków.21 Do opinii tej powrócimy omawiając
opisywane przez Müncha wady współczesnych rynkowych tendencji i rozwiązań w tym zakresie.
Warto w tym miejscu, wychodząc poza sam horyzont analiz Müncha, odnieść je bezpośrednio do poprzednich rozważań poświęconych systemom
kula i potlaczu. Pojawiające się tu różnice i podobieństwa można by uszeregować następująco:
— Wymiana darów we wspólnotach naukowych ma charakter duchowy,
jej nośnikami są idee i prezentujące je teksty, a nie przedmioty materialne,
takie jak muszle czy paciorki. Różnica ta jednak nie narusza swoistości stosunku społecznego polegającego na wymianie darów. Społeczny status daru
jest bowiem niezależny od jego charakterystyk rzeczowych.
— W obu przypadkach dar jest związany z moralnym wymogiem daru,
który wpisany jest w tożsamość wspólnoty. Nie wiąże się on z respektowaniem jakiegoś jej oficjalnego statutu, pod którym jednostka się podpisuje,
ale zawarty jest w regułach akulturacji, społecznego wrastania w obyczajowość danej wspólnoty, której zasady funkcjonowania uchwytywane są po
części przynajmniej intuicyjnie.
— Również we wspólnotach naukowych silnie obecna jest świadomość, że
dar powinien zostać odwzajemniony. Uczestnicy seminariów naukowych
„wiedzą”, że kiedyś przyjdzie także na nich kolej wygłoszenia referatu, podobnie jak odczuwają moralną obligację do zabierania głosu w dyskusji.
Permanentna odmowa takiej formy uczestnictwa równałaby się samowykluczeniu ze wspólnoty. To właśnie seminaria naukowe są także swego rodzaju
poligonem, jeśli chodzi o zjawisko dyspersji prestiżu. Również najwybitniejsi
uczeni —prelegenci muszą się liczyć z trudnymi pytaniami zadawanymi
przez młodzież akademicką. Można by to porównać do demokracji spotkań
potlaczowych, gdzie zarówno wodzowie, jak i niesprawujący żadnych godności członkowie plemienia biorą udział w wymianie podarunków. Jako dary,
wszystkie podarunki są sobie równe, mają to samo społeczne znaczenie.
Można oczywiście oceniać ich wartość autoteliczną, ale niejako „z zewnątrz”
społecznej relacji wymiany, w obrębie której się pojawiają.
— Zarówno potlacz, kula, jak i wspólnoty naukowe są podtrzymywane
w swym istnieniu przez poczucie honoru/prestiżu swych członków. To ono
—————————
20 Ibidem,
21 Por.

s. 39.
ibidem, s. 39–40.
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decyduje o podejmowaniu czynności wymiany darów i sposobach jej artykulacji. Zasadza się ono na świadomości przynależności do określonej wspólnoty, a nie na jakimkolwiek porządku dóbr wobec niej zewnętrznym, nawet
jeśli stanowią one aksjologiczną infrastrukturę wspólnot wyższego rzędu
(społeczeństwo in largo może np. kreować hierarchie statusu oparte na
zróżnicowaniu dochodów, ale we wspólnotach badawczych to nie dochody
danej jednostki decydują o jej prestiżu). Niekwantyfikowalna natura
kategorii takich jak „honor” czy „prestiż” sprawia, że struktura wspólnot
badawczych wymyka się zasadzie rygorystycznych hierarchii, ponieważ
dehierarchizujące skutki posiada sama wymiana darów czy też społeczna
natura daru.
— Działanie wspólnot naukowych podobnie jak społeczności kultur
potlaczowych może zawierać w sobie motyw destrukcji. Naukowcy mogą
bowiem zdobywać prestiż pozbywając się np. swych dotychczasowych poglądów pod wpływem krytyki. Rezygnacja taka może być odczytywana jako
rodzaj daru istotny dla dalszego trwania wspólnoty. Tym, co się tu chroni
jest godność nosiciela wiedzy naukowej, jego prestiż, którego nie daje się
sprowadzić do statusu posiadacza dóbr. Podobnie jak w potlaczu, dobra (w
tym przypadku głoszone idee) są odnoszone do reguł określania indywidualnego statusu w samym procesie wymiany darów. Powinienem przyjąć dar
„lepszego rozwiązania”, idei bardziej płodnej kognitywnie niż moja własna.
Ponadczasowa tezauryzacja poglądów to fantazmat, ponieważ z idei nie tworzy się latyfundiów czy ordynacji przekazywanych potomkom, lecz włącza się
je w obieg wymiany darów, w trakcie której mogą być poddane procedurom
anihilacyjnym.
— Dar w kulturach archaicznych jest siedliskiem mana, ukrytej siły duchowej „domagającej się” niejako społecznego transferu. Za odpowiednik
mana we współczesnych wspólnotach naukowych można uznać wartości
poznawcze, takie jak prawda czy oryginalność intelektualna. Dary się składa,
ponieważ prawda czy oryginalność(czy też to, co dana jednostka za nie uważa) „domaga się” upublicznienia. Wymiana darów w nauce jest zatem swoistym rytuałem artykulacji prawdy czy oryginalności. Wartości te celebruje
się pod moralnym przymusem wyrastającym z tożsamości wspólnoty naukowej i angażującym godność i tożsamość jej członków. Bez tego aksjologicznego momentu wymiana darów pozbawiona byłaby kluczowego czynnika motywacyjnego. Członek wspólnoty wie, że nie każdy jego dar jest
„godzien” pojawienia się w obrębie komunikacji wspólnotowej i nie wszystko, co mu przyjdzie do głowy, jest „godne” reprezentowania jego osoby jako
darczyńcy. Istotne są tu pewne zabiegi selekcyjne, których wektorem orientacyjnym stają się wartości poznawcze. Również w kula obecna jest selekcja
rodzaju darów w zależności od przestrzennego usytuowania plemion wobec
siebie(Böhme). Prymat mana/wartości poznawczych w tym kontekście
sprawia, że zrozumiała staje się destrukcja jako istotny składnik wymiany
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darów. Członek wspólnoty naukowej „niszczy” swe dotychczasowe poglądy
w imię prawdy, tak jak niszczenie własnych dóbr w potlaczu staje się potwierdzeniem istnienia wewnętrznej mocy i autorytetu, którymi się włada.
— Pojawia się pytanie, czy w sposób uprawniony można by użyć w tym
kontekście pojęcia „zjawiska całościowego” w zasygnalizowanej wyżej wykładni Maussa? Otóż nie ulega wątpliwości, że funkcjonowania wspólnot
badawczych nie da się wyjaśnić wedle Müncha wyłącznie w języku traktującym je jako zjawisko ekonomiczne, prawne, socjologiczne czy psychologiczno-moralne, ponieważ fenomen wymiany darów wykracza poza te konkretyzacje. Dar nie jest realizacją transakcji ekonomicznej czy obligacji prawnej,
ale nie ma wyłącznie charakteru moralnego, ponieważ wspólnoty naukowe
współpodlegają także koniecznościom praktyki społecznej, które wywierają
wpływ na ich funkcjonowanie. Zawiera również, podobnie jak dar jako siedlisko mana, aspekt sakralny, jeśli można tak nazwać obecne w tym polu
zależności momenty emocjonalno-aksjologiczne. Wiara w moc prawdy i jej
praktyczna artykulacja w wymianie darów nie jest zachowaniem ekonomicznym, prawnym, ale nie stanowi także behawioralnego korelatu etycznego
imperatywu kategorycznego w sensie kantowskim. Mamy tu raczej do czynienia z atawizmem kulturowym — we wspólnotach naukowych przetrwały
(w formie szczątkowej i śladowej) archaiczne, posiadające aurę quasireligijną impulsy komunikacyjne związane z transferem darów. Obdarowując nie tylko okazuję respekt wobec obdarowywanego zwracając mu jego dar,
nie tylko utwierdzam się w szacunku dla samego siebie jako istoty zdolnej do
stosownego rewanżu, ale również „czczę” prawdę, która stanowi ukryty duchowy substrat tej wymiany. Wszelkie świadome naruszenie owego niepisanego kodeksu moralnego wymiany darów miałoby więc oprócz aspektu pogwałcenia obowiązujących we wspólnocie naukowej standardów moralnych,
także swego rodzaju naddatek sakralny: byłoby profanacją. W tym też sensie
można mówić tu o zjawisku całościowym, chociażby w tym słabym znaczeniu, że fenomen pracy naukowej transcenduje redukcjonistyczne(np. ekonomistyczne) modele i schematy eksplanacyjne, które będzie tropił w swych
krytycznych rozważaniach Münch.

KONCEPCJA KAPITALIZMU AKADEMICKIEGO.
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I KATEGORIE

Münch zakłada, że w dziejach uniwersytetów zawsze istniało swoiste napięcie pomiędzy potrzebą wewnętrznej autonomii i koniecznością reagowania na zewnętrzne zapotrzebowania społeczne. W dobie współczesnej pojawiają się jednak jego zdaniem symptomy trwałego naruszenia równowagi
pomiędzy tymi czynnikami, a „nauka zaczyna jawić się współcześnie jako
walka o pozycję w obrębie pola akademickiego, rządzącego się zasadą ran-
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kingów i pomiarów jakości”.22 Wewnętrzna autonomia nauki zostaje zawieszona lub wyparta na dalszy plan. Na plan pierwszy wysuwa się społeczna
służebność i polityczna zależność instytucji akademickich. Autor wykorzystuje do opisu tej sytuacji kategorie takie jak „uniwersytet audytowy”(die
Audit-Universitӓt), „uniwersytet jako przedsiębiorstwo”(die unternehmerische Universitӓt) oraz „akademicki kapitalizm”. Jakie znaczenie przypisuje
tym pojęciom?

Uniwersytet audytowy
Mönch stwierdza:
„W dobie nowego reżimu »New Public Management« czy też »totalnego zarządzania jakością« zasada »najlepszej wiedzy i sumienia« inspirująca pracę
badawczą i dydaktyczną profesorów, zostaje wyparta przez regułę zewnętrznej
kontroli. Zaufanie do profesjonalnej samoregulacji i autonomia badaczy, dyscyplin badawczych i szkół wyższych zostają zastępowane brakiem zaufania
[politycznych] pryncypałów do swych [uniwersyteckich] agentów oraz zewnętrzną kontrolą wedle zasady uzgadniania celów, całkowitej transparentności oraz ilościowej kontroli wyników. Samoorganizujący się uniwersytet
akademicki, jedynie luźno powiązany z państwem, gospodarką i społeczeństwem, zostaje zastąpiony uniwersytetem audytowym.”23

Zarządzanie jakością w nieunikniony sposób prowadzi do wzrostu znaczenia
biurokracji czuwającej nad rozrastającym się sektorem sprawozdawczym.
Biurokracja ta definiuje programy celowe i przyznaje na nie środki zgodnie
z ustalanymi przez siebie regułami. Wiąże się to z powstawaniem coraz bardziej szczegółowych systemów kontroli, „a środki, które pozostawały kiedyś
do dyspozycji badaczy i dydaktyków lokowane są w coraz większym stopniu
w funkcjonowanie aparatury kontrolnej”.24
Biurokratyczne planowanie procesów badawczych i ich sterowanie wymaga standaryzacji, która eliminuje spontaniczną różnorodność badań.
Różnorodność rozumiana jest tu co najwyżej jako specjalizacja, ta jednak
ulega zawężeniu w procedurach standaryzacyjnych. Uniwersytet audytowy
to uniwersytet coraz bardziej wyspecjalizowany, a jednocześnie wprzęgnięty
w konkurencję o miejsce w hierarchii wskaźników i rang. Jak stwierdza uogólniająco Münch: „Krajobraz uniwersytecki poddany zostaje procesowi
dyferencjacji horyzontalnej wedle profili dyscyplinarnych i wertykalnej wedle rang”.25 Proces specjalizacji to zarazem proces stratyfikacji. Ta zaś oznacza rosnącą nierówność uczestnictwa w naukowym dyskursie i w wywieraniu
wpływu na ten dyskurs. Münch przyłącza się do krytyki wielokrotnie stwierdzanych wad kwantytatywnych systemów ewaluacyjnych. Twierdzi, że „ran—————————
22 Ibidem,

s. 361.
Ibidem, s. 366.
24 Ibidem.
25 Ibidem, s. 367.
23
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kingi stwarzają same rzeczywistość, którą próbują mierzyć”.26 Pojawiają się
na ich tle zjawiska reaktywne, tworzenie faktów niebędących faktami sui
generis w obrębie pracy twórczej, lecz wtórną reakcją na istnienie systemów
ocen i rankingów. W rezultacie, jak akcentuje Münch, „wielokształtna rzeczywistość zredukowana zostaje do tego, co jest przedmiotem pomiaru”.27
Rankingi upodabniają się do samopotwierdzających się prognoz — wcześniejsze rankingi mają wpływ na rankingi aktualne. Zwycięzcy są podwójnie
nagradzani, a przegrani podwójnie karani. Wpływają jednak także w swoisty,
negatywny z puntu widzenia postępu w nauce, sposób na zachowania uczonych. Münch wspomina tu zwłaszcza o trzech symptomach. Pierwszym jest
wzrost roli starań o granty oraz zjawisko pojawiania się coraz bardziej obszernych projektów grantowych skupiających wokół siebie, ze względu na
możliwość uzyskania większych środków, coraz liczniejsze grupy badaczy.
Taki rozrost tematyczno–personalny jest jednak w jego mniemaniu kontrproduktywny w wielu dyscyplinach naukowych (nauki społeczne czy humanistyczne). Po drugie, systemy ewaluacyjne preferujące łatwiejsze do ilościowej oceny publikacje artykułowe w renomowanych czasopismach skłaniają w naukach empirycznych do upowszechniania się „taktyki salami pod
szyldem poszukiwania najmniejszej publikowalnej całostki tekstowej”.28 Aby
podnieść sumaryczny rezultat ewaluacyjny, wyniki badań są bowiem rozczłonkowywane i sprzedawane w „małych porcjach” w różnych czasopismach. Nie ma to oczywiście często żadnego merytorycznego uzasadnienia
i szkodzi ich szerszej recepcji. Po trzecie wreszcie, redakcje czasopism z natury rzeczy preferują rezultaty tzw. „nauki normalnej” w znaczeniu kuhnowskim. W języku Kuhna można by powiedzieć, że najwyżej ocenia się „rozwiazywanie łamigłówek” w obrębie paradygmatu, natomiast wszelkie próby
tropienia w nim „anomalii” przegrywają w tym systemie ocen. Innymi słowy,
to co Kuhn opisywał w rejestrującym spontaniczne zachowania uczonych
języku psychologii społecznej, zostaje wzmocnione przez biurokratyczny
nacisk zewnętrzny i politykę naukową, a sama psychologia społeczna uzyskuje tu niejako nadbudowę polityczno-ideologiczną, która sankcjonuje jej
zakładaną przez Kuhna rolę w wyjaśnianiu osobliwości rozwoju nauki.
Jako socjolog konstatuje Münch także wpływ „ducha uniwersytetu audytowego” na wewnętrzne przeobrażenia bliskiej mu dyscypliny, co może być
rzecz jasna jedynie przykładem podobnych zmian kierunkowych w całej nauce. Stwierdza, że systemy audytowe preferują upowszechnianą w czasopismach fachowych „profesjonalną socjologię dla socjologów” z niekorzyścią
zarówno dla socjologii zorientowanej praktycznie, pragnącej przemawiać do
szerszej opinii publicznej, ale także dla socjologii jako nauki bazowej, szeroko zakrojonej teorii społecznej w sensie durkheimowskim czy weberowskim.
—————————
26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Ibidem,

s. 368.
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Socjologia, podkreśla Münch, sytuuje się pomiędzy hermeneutyką i nauką
o zjawiskach przyczynowo -skutkowych, co nie znajduje odzwierciedlenia
w polityce wydawniczej czasopism fachowych hołdujących analitycznym
kanonom naukowości, a profesjonalna socjologia ilościowa staje się uprzywilejowanym i „dominującym wariantem socjologii”. 29 Wzorzec artykułowy
wypiera jednocześnie z obiegu monografię i pracę zbiorową jako ważne media kreacji wiedzy w wielu subdyscyplinach socjologii.
Konkludując można by stwierdzić, że „audytowy charakter” uniwersytetu
nie stanowi „neutralnej formy” organizacyjnej produkcji wiedzy, lecz ingeruje głęboko w jej strukturę i wytycza niejako jej kierunek. Ma tyleż wymiar
organizacyjny, co kognitywny. Wpływa na zachowania uczonych, ich warsztat badawczy i określa ich motywacje intelektualne. Nie pozostaje bez wpływu na powstawanie różnych patologii w nauce, związanych z ograniczaniem
jej autonomii.

Uniwersytet jako przedsiębiorstwo
O ile termin „uniwersytet audytowy” odsyła do oczekiwań administracji
państwowej wobec kadry naukowej mierzonych za pomocą parametrów
ewaluacyjnych, o tyle pojęcie „uniwersytetu- przedsiębiorstwa” odnosi się do
jego nowego, szczególnego miejsca, jakie zaczyna zajmować w przestrzeni
społecznej. Münch podkreśla, że powoływanie do życia rad nadzorczych
szkół wyższych, w których zasiadają także przedstawiciele życia gospodarczego, nadaje im z jednej strony względną niezależność od władz ministerialnych oraz autonomię wzorowaną na autonomii przedsiębiorstw jako
suwerennych uczestników gry rynkowej, z drugiej jednak redukuje ich funkcjonowanie do operowania kapitałem finansowym i symbolicznym
w trybie ostrej konkurencji para-ekonomicznej. Na powierzchni utrzymują
się uniwersytety najbogatsze, skutecznie zabiegające o pozyskiwanie środków, które stać na zatrudnianie uczonych o statusie celebrytów mających
stanowić ich kapitał symboliczny. (Idzie to w parze, jak podkreśla Münch na
przykładzie Niemiec, z usiłowaniami zmierzającymi do likwidacji urzędowych siatek płac w szkolnictwie wyższym, które mogłyby blokować tego
rodzaju walkę konkurencyjną.) Kapitał ten inwestowany jest w renomę
uczelni, co skutkuje zwiększonym naborem studentów i wzrostem dochodów
pochodzących z czesnego. Powstaje tu swego rodzaju zamknięty obieg
kapitału finansowego i symbolicznego wykazujący cechy analogiczne do
tych, które pojawiają się na klasycznych rynkach ekonomicznych, takie jak
zjawiska monopolizacyjne czy renta monopolowa. Zdaniem Müncha nie ma
żadnych dowodów na to, że celebryckie uniwersytety wiodące, o statusie
monopoli, lepiej służą postępowi nauki niż mogłyby służyć uniwersytety
peryferyjne, jeśliby nie były z góry skazane na przegraną w walce konkuren—————————
29

Ibidem, s. 370.
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cyjnej o środki. Jest bowiem tak, iż „monopolizacja może skutkować malejącym potencjałem innowacyjnym nauki, który często pojawia się na peryferiach i rzadziej wywodzi się z [faworyzowanego] centrum, które preferuje
wiedzę ustabilizowaną, posiadającą normatywną sankcję kognitywną”.30
Długofalowo ekspansja uniwersytetu — przedsiębiorstwa prowadzi do takich
zjawisk jak „badania intensywne kapitałowo jako cel sam w sobie, prymat
badań mainstreamowych, mieszczących się w ramach modnych trendów, czy
też badań stosowanych”.31 Rola poszczególnego badacza schodzi na dalszy
plan — to uniwersytet jako taki jest np. właścicielem patentów, ograniczając
drastycznie swobodę swych pracowników w dysponowaniu własnymi osiągnięciami badawczymi. Rolę wartości naczelnej odgrywa tu akumulacja szeroko rozumianego kapitału. Bogactwo uniwersytetu jako cel nadrzędny alienuje
się od zwyczajowych celów związanych z pomnażaniem wiedzy. Jak podsumowuje Münch: „Osiągnięte bogactwo akademickie nie jest przydatne do
tego, by dzięki niemu „lepiej badać”, ale by coraz intensywniej akumulować
kapitał symboliczny i aby konkurować skutecznie z innymi uniwersytetami
o uczonych posiadających największą zdolność „kapitałotwórczą”.32 Uniwersytet ekonomiczny jako instytucja nabiera w efekcie cech pasożytniczych —
pasożytuje na pracy naukowców, którą wykorzystuje do własnych celów związanych z maksymalizacją kapitału ekonomicznego i symbolicznego.

Kapitalizm akademicki
Pod tym pojęciowym szyldem Münch dokonuje rekapitulacji swych
dotychczasowych ustaleń. Kapitalizm akademicki jako uczestnik kapitalistycznego rynku rządzi się zasadą „krótkoterminowych oczekiwań zyskowności”.33 Dochodzi do przeinwestowania badań przynoszących aktualnie
największe korzyści i niedoinwestowania badań obciążonych największym
ryzykiem. Zjawiska koncentracji badań oraz oligopolizacji i kartelizacji
w obszarze uniwersyteckim prowadzą do zastępowania konkurencji pomiędzy badaczami o wartości poznawcze „konkurencją pomiędzy instytucjami
o prestiż”.34 Jak stwierdza Münch, „wewnątrz-naukowa konkurencja o priorytet odkryć naukowych czy też ich kognitywną jakość (prawdę) zostaje skolonizowana przez zewnątrz — naukową konkurencję o wyeksponowane
miejsce na liście sukcesów w kategoriach ewaluacyjnych i kapitałowych”.35
Münch dostrzega tu przy tym dość interesującą możliwość pojawienia się
sprzeczności pomiędzy wymiarem audytowym i ekonomiczno-rynkowym
aktywności uniwersytetów:
—————————
Ibidem, s. 372.
Ibidem, s. 373.
32 Ibidem, s. 374.
33 Ibidem.
34 Ibidem, s. 378.
35 Ibidem, s. 379.
30
31
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„Okazuje się, że to nie wyższa produktywność publikacyjna liczona na jednostkę zasobów kadrowych, decyduje o miejscu danego ośrodka badawczego
na szczycie hierarchii, lecz jego przynależność do zamkniętej sieci dominujących uniwersytetów górujących nad innymi wielkością kapitału i splendorem
zatrudnionych uczonych.”36

Münch porównuje efekty rynkowej kolonizacji nauki do skutków komercjalizacji piłki nożnej:
„To iluzja, że Harvard dlatego jest przystanią dla tak wielu laureatów Nagrody
Nobla, ponieważ duch badawczy wzbija się właśnie na tym kampusie na niedoścignione wyżyny i jawi się to jako zasługa większych niż gdzie indziej intelektualnych wysiłków; dzieje się tak w rzeczywistości dlatego, że Harvard
dysponuje dostatecznie wysokim kapitałem symbolicznym i ekonomicznym,
by zafundować sobie garnitur badaczy z całego świata, którzy osiągają laury
naukowe z taką samą pewnością, z jaką piłkarze klubów takich jak Real Madryt czy Manchester United dochodzą do finałów Ligi Mistrzów.”37

Może ktoś powiedzieć, zastrzega się Münch, że przecież w tym systemie
nadal wygrywa ten, kto strzela więcej bramek, a w nauce nadal obowiązuje
kod prawdy/fałszu. Następuje tu jednak jego zdaniem przesunięcie akcentów i swego rodzaju zniekształcenie owego kodu. Piłka nożna jest dziś zorganizowana głównie wokół perspektywy wielkich zysków, jest jedną z branż
rozrywkowych i nie chodzi w niej tylko o ewolucję czystej sztuki piłkarskiej,
natomiast nauka „może wprawdzie rozstrzygać autonomicznie kwestię
prawdziwości bądź fałszywości sądów, ale nie określa autonomicznie pytań,
które się w jej obrębie stawia”.38 Jest to jednak nie tylko dowód na jej daleko
idącą utratę autonomii, ale także na „zawężenie i spowolnienie procesów
ewolucyjnych w nauce”.39

Kapitalizm akademicki a wspólnota wymiany darów
Münch skupia się w swych analizach na dokładnej prezentacji strukturalnych zmian w systemie szkolnictwa uniwersyteckiego w Unii Europejskiej,
a szczególnie w Niemczech. Rozważania te posiadają rozbudowane tło statystyczne i stanowią syntezę różnych krytycznych opinii pod adresem kapitalizmu naukowego, wśród których można wymienić Talcotta Parsonsa,
Pierre’a Bourdieu, Roberta Mertona i licznych współczesnych autorów niemieckich. Poniższe uwagi, podobnie jak poprzednio, będą wykraczały poza
ten krąg tematyczny, chciałbym bowiem dokonać przeglądu różnic pomiędzy
akademicką wspólnotą wymiany darów a akademickim kapitalizmem.
—————————
36 Ibidem,

s. 376.
s. 377.
38 Ibidem, s. 378.
39 Ibidem, s. 380.
37 Ibidem,

Koncepcja kapitalizmu akademickiego Richarda Müncha. Próba rekonstrukcji…

241

1. W kapitalizmie akademickim traci sens pojęcie relacji wymiany darów,
a nawet sama kategoria daru. Dorobek naukowy jednostki nie jest już
w pierwszym rzędzie darem dla wspólnoty, lecz realizacją obowiązku służbowego wobec pracodawcy, który wynagradza zainteresowanego proporcjonalnie do uzyskanych przezeń dodatnich wskaźników ewaluacyjnych. Motywacja
związana z przynależnością do określonej wspólnoty i obowiązującymi w niej
obligacjami aksjologiczno-moralnymi, ustępuje miejsca postawie respektowania zobowiązań o charakterze instytucjonalnym i prawnym. Pracownik wie, że
jeśli nie będzie realizował oczekiwanych od niego zadań, może w dłuższej perspektywie czasowej utracić miejsce pracy, a w krótszej będzie karany finansowo. Sytuacja uczonego nie różni się tutaj znacząco od sytuacji pracownika
banku, od którego oczekuje się dobrych wyników w zakresie sprzedaży usług
bankowych. Motywy ekonomiczno-prawne wypierają w tym systemie zależności motywy związane z przynależnością jednostki do danej wspólnoty i respektowaniem jej niepisanych reguł. Nagrodą staje się tutaj nie tyle przyrost prestiżu, ile pieniężna premia. Nawet jednak jeślibyśmy kontrfaktycznie założyli,
że uczony dąży do zwiększonych osiągnieć powodowany lojalnością wobec
instytucji, co pozwoliłoby im zachowywać pewne charakterystyki daru, tracą je
zachowania drugiego bieguna tej relacji. Instytucja nie „obdarowuje”, lecz
„wypłaca należność” i sam ten fakt, że w ogóle płaci, nie podnosi jej prestiżu(wyłączając przypadki ekstremalne na kryzysowych rynkach), podobnie jak
okoliczność, że wynagradza regularnie. Obecna w potlaczu zasada hojności
ustępuje miejsca regule merkantylnej ekwiwalentności – pula wynagrodzeń
i nagród jest określona w umowie o pracę czy też w rozporządzeniach kierownictwa, przewidywalna oraz skorelowana ściśle w wynikami ewaluacji. Nie
znaczy to, z drugiej strony, że motyw daru zanika całkowicie w całej nauce,
szczególnie na jej obrzeżach, gdzie nadal występują relacje: mistrz–uczeń. Są
to jednak sytuacje o coraz bardziej drugorzędnej wadze w obliczu ciążących na
wszystkich uczestnikach tych relacji obowiązków ewaluacyjnych. Dochodzić tu
może przy tym do zjawiska parcelacji prestiżu: jednostki uważane za wybitne
badawczo mogą być niżej cenione przez pracodawcę, jeśli nie spełniają wymogów ewaluacyjnych. Prestiż korporacyjny zderza się tu z prestiżem instytucjonalnym. Na dłuższą metę, przynosi to erozję prestiżu w kategoriach wymiany
darów, ponieważ to instytucja przyznaje środki badawcze i nawet najbardziej
oryginalny, ale mało wydajny ewaluacyjnie uczony będzie musiał się liczyć
prędzej czy później ze szkodami dla swego badawczego warsztatu i autorytetu.
Jednocześnie zanika zwolna sygnalizowana przez Müncha sytuacja, że we
wspólnotach naukowych nie ma przegranych, ponieważ transfer darów odbywa się w sposób nieprzerwany, a jego kierunek jest nieprzewidywalny. Ewaluacja ma charakter zerojedynkowy – albo osiągasz wysokie wyniki, albo doznajesz porażki; rynek zna pojęcie bankructwa, ale nie zna potlaczowej zasady
zwyczajowej prolongaty, która nie byłaby jednoznacznie wpisana w system
ocen.
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2. Potlacz i kula osadzone były w swoisty sposób w czasie. Przygotowywanie darów, odroczenia rewanżu, nieśpieszny, rytualny rytm samej wymiany, wszystko to odbywało się czasie spowolnionym, czy też inaczej to określając – wymiana darów wymagała czasu. Również stateczny rytm tradycyjnych seminariów naukowych, z ich swoistymi rytuałami, „dawaniem” sobie
czasu na odpowiedź, czyli roszczeniem sobie prawa do odroczonej znacznie
w czasie riposty, z „długim trwaniem” powstawania ambitnych, obszernych
monografii na ich tle, gdzie rezultaty seminaryjnych dyskusji włączane były
w tok zawartych w tych dziełach analiz, itd. — także ten akademicki system
wymiany darów zasadzał się na szafowaniu czasem podobnym do szafowania prestiżem. Współcześni badacze, nawet jeśli mieliby do tego motywację,
nie mieliby czasu na tego rodzaju wymianę darów. System ewaluacyjny wymusza bowiem na badaczach wydłużanie listy ich zawodowych zobowiązań.
To najprostszy sposób, jak się powiada, „twórczego majstrowania przy punktacji”. Długi czas rytualny wymiany darów ustąpił miejsca krótkiemu czasowi rozmaitych transakcji w służbie zbiorczych ewaluacji.
3. Zwracaliśmy uwagę na obecny w potlaczu motyw rozrzutności i destrukcji upatrując jego podobieństwo do rezygnacji z poglądów jako następstwa krytyki naukowej. Akademicki kapitalizm wbrew pozorom nie sprzyja
takim zachowaniom. Sama krytyka nie jest winkrustowana w system ewaluacyjny. Uczeni nie są oceniani za sceptycyzm wobec własnych poglądów, lecz
za ich wytwarzanie. Mechanizmy kontrolne ulegają tu przy tym osłabieniu,
ponieważ powstają sieci wzajemnego wspierania się uczonych przynależnych
do określonych dyscyplin czy gremiów opiniodawczych. Rezygnacja z poglądów jest nieracjonalna ekonomicznie, ponieważ rodzi ryzyko spadku ilości
punktowanych publikacji. Jednocześnie zaś coraz mniej osób jest zainteresowanych poddawaniem surowej krytyce dokonań innych uczestników procesu ewaluacyjnego, skoro może to skutkować mniej lub bardziej odroczonymi w czasie repulsjami ze strony tych ostatnich. Pozytywna reakcja na
krytykę w systemie wymiany darów była rozumiana jako szczególny dar i nie
prowadziła do natychmiastowego zagrożenia prestiżu, przeciwnie, mogła być
okazją do jego wzrostu. W systemie zewnętrznej ewaluacji nie ma miejsca na
takie wieloznaczności – prestiż jest jednoznacznie przypisany do ilości i wielowymiarowości osiągnięć, a nie do ich swoistego usytuowania w dyskursie
wymieniających dary uczonych.
4. Stwierdziliśmy, że moment rytualny utwierdza zbiorowy charakter
akademickiej wymiany darów. Nosicielem czynności rytualnych są członkowie zbiorowości w swych wzajemnych relacjach. Kapitalizm akademicki
wysuwa natomiast na pierwszy plan jednostkę, homo academicus jako odpowiednik homo oeconomicus nowożytnej ekonomii politycznej czy też racjonalne indywiduum w rozumieniu liberalistycznym. Ewaluacji poddawane
są osiągniecia poszczególnych indywiduów, symboliczny szyld danej zbiorowości pojawia się dopiero na etapie sumowania danych. Oczywiście, są
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nauki, których nie można uprawiać „w pojedynkę”, bo zaangażowane są
w ich sukcesy całe laboratoria posiadające liczny personel. Ale również tu
motyw zbiorowości na etapie ewaluacji pojawia się w ramach sumowania
indywidualnych rezultatów. Sprawozdania z badań sygnowane są nazwiskami ich poszczególnych uczestników. Także Nagrody Nobla przyznaje się
indywiduom, a nie zespołom badawczym, chociaż jest rzeczą jasną, że za
tymi indywidulanymi osiągnięciami stoi wysiłek całych wspólnot badawczych. Podobnie system grantowy eksponuje wagę kierownika grantu.
W systemie darów natomiast współobecność wspólnoty była nierozdzielenie
związana z samą produkcją wiedzy. To dlatego np. jeszcze w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku w filozofii europejskiej dominowały szkoły
badawcze, i to stanowisko danej szkoły (rezultaty wymiany darów w obrębie
szkoły) przechodziło do historii określonej dyscypliny. Dopiero na tym tle
pojawiały się odniesienia do różnic stanowisk w obrębie szkoły i sylwetek
filozoficznych jej poszczególnych przedstawicieli System grantowy można
uznać za przeciwstawny wobec tego modelu, ponieważ ma on charakter addytywny i zamazuje wszystko, co nie jest w produkcji wiedzy czynnikiem
indywidualnym.
5. Czy nauka jest w kapitalizmie akademickim nadal zjawiskiem całościowym w podanym wyżej znaczeniu, a jeśli nie, to w jakim stopniu traci tę
cechę? Jak stwierdziliśmy, akademicka wymiana darów zawiera, obok momentu wąsko poznawczego, także silny komponent obligacji moralnej oraz
wymiar rytualny przypominający archaiczne systemy wymiany darów.
Wymiar ten wspiera się na swoistym doświadczeniu aury, jakie staje się
udziałem akademickich uczestników wymiany darów. Wymiana ta jest jednocześnie celebracją społecznej ważności wartości poznawczych, takich jak
prawda. W zażartych dyskusjach seminaryjnych pojawia się aura wspólnego
dążenia do prawdy. Prawda objawia się jako wspólny obiekt czci grupy badawczej, a wymiana darów jest tego potwierdzeniem. Autorytet osobisty
badacza jest derywatem autorytetu w sensie auratycznym — uczony to swego
rodzaju kapłan „obrządku poznawczego” mającego niejako uprzywilejowany
dostęp do wartości poznawczych, do obcowania z epistemologicznym
sacrum. Momenty te zanikają w kapitalizmie akademickim, który można by
rozpatrywać jako jedną z artykulacji opisywanego przez Maxa Webera i Waltera Benjamina procesu anihilacji aury w kulturze współczesnej. O ile wymiar auratyczny przy tym wydaje się tracić całkowicie na ważności, aspekty
moralne pracy badawczej schodzą na dalszy plan, co najmniej zaś obecny
w wymianie darów impuls powinnościowy w odniesieniu do innych uczestników wspólnoty. Był on czymś więcej niż dominująca obecnie konkurencja
między badaczami o pierwszeństwo odkryć czy też skalę uzyskanych środków na badania. Podobnie jak w potlaczu czy kula, akademickie wspólnoty
wymiany darów narzucały swym członkom moralną obligację okazywania za
pośrednictwem daru szacunku dla wartości, których się strzeże i które się
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przekazuje. Kapitalizm akademicki obywa się niejako bez tej aksjologicznej
nadbudowy. Praca naukowa zorganizowana jest wokół pobudek pragmatycznych związanych z adaptacją postaw poznawczych jednostek do wymogów rynkowych i biurokratycznych. Staje się jednym z podsystemów w tym
ekonomiczno-biurokratyczno-politycznym metaukładzie, który ruguje impulsy moralne, podobnie jak ewentualne impulsy parareligijne, do sfery
prywatności, a więc poza horyzont wspólnotowy. Nie znaczy to, że członkowie wspólnoty nie okazują sobie szacunku, nie pomagają w potrzebie itd., ale
sama produkcja wiedzy staje się przedsięwzięciem neutralnym aksjologicznie i zakotwiczonym w sprawczości systemowej.
6. Wiąże się z tym także kwestia tożsamości indywidualnej producenta
wiedzy i jej niepodzielności. Obligacje związane z wymianą darów w obrębie
wspólnot stają się czymś w rodzaju zawodowego zrębu tej tożsamości. Wymiana darów poznawczych absorbuje w wysokim stopniu energie egzystencjalne indywiduów i wypiera na dalszy plan inne możliwe cele życiowe. By
odwołać się znów do historii filozofii, wystarczy porównać liczbę wielkich
monografii, jakie pozostawili po sobie klasycy filozofii XX wieku (Max Scheler, Martin Heidegger, Nicolai Hartmann, Karl Jaspers) z dominującym dziś
standardem zbioru artykułów będących przedrukiem publikacji z czasopism
fachowych czy wystąpień konferencyjnych. Można zakładać, że tożsamość
ich autorów jest rozparcelowana pomiędzy takie role zawodowe jak kierownicy grantów, zbieracze punktów za wysoko notowane artykuły w czasopismach czy uczestnicy licznych międzynarodowych sympozjów. Żadne z tych
pól zaangażowania zawodowego nie stanowi jednak okazji do tak intensywnej wymiany darów, jaką były tradycyjne seminaria z ich innowacyjnym
potencjałem, osmozą poglądów i dopingiem do bycia potlaczowo hojnym
w upublicznianiu rezultatów własnej (a jednocześnie zbiorowej) pracy pod
postacią znaczących monografii, których autorzy byli we własnym mniemaniu po prostu „filozofami”.
PRÓBA KONKLUZJI.
FILOZOFIA NAUKI A ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA

Z punktu widzenia filozofii nauki podjęte wyżej kwestie podpadają jednoznacznie pod pojęcie tak zwanego „kontekstu odkrycia”. 40 Nie chodzi tu o to,
jak się uzasadnia prawdziwość tego, co uznaje się za wiedzę, ale o samo
powstawanie wiedzy w procesie wymiany informacji między ludźmi. O ile
socjologia wiedzy będzie badała procesy wiedzotwórcze w kategoriach socjologicznych, np. identyfikując interesy klasowe czy grupowe kryjące się za
preferencjami nosicieli projektów badawczych w nauce, o tyle antropologia
—————————
Autor operuje tu tym pojęciem w rozszerzonym i zmodyfikowanym sensie, niezależnym od
pierwotnej jego wykładni bronionej przez Hansa Reichenbacha i innych neopozytywistów.
40
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filozoficzna nauki skupiać się będzie na relacjach wiążących produkcję wiedzy z szeroko rozumianą tożsamością jednostek uczestniczących w procesach badawczych. Tożsamość ta odsłania tu swój wymiar aksjologiczny
i antropologiczny w sensie uczestnictwa w swoistym zbiorowym rytuale tworzenia wiedzy. Rytuał ten narzuca jednostkom nosicielstwo określonych
wartości i czyni ich niejako zakładnikami dobra nadrzędnego, jakim jest
„dobrostan” wspólnoty badawczej. Opisywana przez nas wymiana darów to
nic innego jak taki rytuał właśnie, który zarazem kształtuje tożsamość jednostek i wytycza horyzont możliwości realizacji celów wspólnoty. Sytuacja społeczna, w której ów rytuał ulega destrukcji, prowadzi do zmiany kontekstu
antropologicznego nauki. Wymianę darów zastępuje zasada racjonalności
ekonomicznej oraz biurokratycznej (zewnętrznej) kontroli. Pojawia się odmienna, zmutowana nauka i, by tak rzec, nowi zmutowani aksjologicznie
naukowcy. Nie znaczy to, iż można z góry zadekretować, że mamy tu do czynienia wyłącznie z poznawczym regresem. W odniesieniu do pewnych wymiarów ewolucji nauki mutacje te mogą być traktowane jako postęp. Ale
niosą one ze sobą także ryzyko regresu, na co wskazuje w swych analizach
Münch.
Posługuje się on, jak widzieliśmy, przejętym od Habermasa pojęciem
„kolonizacji”. Otóż pojęcie to odsyła do modelu antropologii filozoficznej,
który zakłada, że ludzie są zarazem mieszkańcami tak zwanego świata przeżywanego (podmiotami komunikacji w małych grupach bazującej na respektowaniu norm moralnych i zaangażowaniu emocjonalnym) i świata uporządkowanego systemowo, w którym przestrzega się norm prawnych i reaguje na nakazy i zakazy (system władzy w sensie administracyjnym i politycznym) oraz produkuje, zgodnie z systemowymi regułami racjonalności
ekonomicznej, dobra na rynek. Nauka przez całe stulecia tworzona była na
styku tych światów z akcentem położonym jednak na wagę i swoistość
Lebensweltu nauki zasadzającego się na rytuale darów. Współczesna kolonizacja owego Lebensweltu przez systemy władzy (biurokracja) i pieniądza
stanowi nie tylko „reformę” nauki, ale jawi się jako swego rodzaju rewolucja
antropologiczna. Nauka pozbawiona zostaje własnego Lebensweltu, swej
immanentnej aksjologiczności i zaczyna być poddawana zewnętrznym presjom, które mogą się w wielu aspektach okazać kontrproduktywne dla jej
zadań poznawczych. Odpowiedź na pytanie, jak mierzyć ów możliwy regres,
nie jest jednak łatwa i wymagałaby zniuansowanych analiz w nomenklaturze
poszczególnych dyscyplin badawczych; z pewnością reformy nauki opisywane przez niemieckiego autora są bardziej destruktywne dla humanistyki niż
dla nauk przyrodniczych. Stanowisko Müncha jest zaproszeniem do poszukiwania tego rodzaju szczegółowych diagnoz.
Oczywiście, można by zapytać przy okazji, jaki status antropologiczny ma
habermasowska dychotomia Lebensweltu, świata przeżywanego i systemu –
czy mamy tu do czynienia z dwiema „stronami” ahistorycznej natury ludz-
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kiej? Habermas unika tego rodzaju konkluzji i postępuje szlakiem kantowskim operując np. takimi pojęciami jak uniwersalne ludzkie charakterystyki
„gatunkowe” w sensie antropologicznego a priori, ale nie rozstrzygając jednocześnie kwestii zakresu ewentualnych ludzkich przeobrażeń gatunkowych
w czasie historycznym. Jakkolwiek by tę sprawę stawiać, zabiegi kolonizacyjne z pewnością naruszają pewnego rodzaju autonomię człowieczeństwa
zakorzenionego w świecie przeżywanym. Można by zresztą dla wyartykułowania tej kwestii skorzystać z innego słownika i na przykład za Abrahamem
Maslowem czy Erichem Frommem stwierdzić, że kolonizacja nauki narusza
pewną hierarchię uniwersalnych ludzkich potrzeb, gdzie potrzeba prestiżu
ma charakter wewnątrzwspólnotowy i nie może być sztucznie zaspokajana
poprzez narzucane wspólnotom z zewnątrz kalkulacje i ewaluacje biurokratyczne czy ekonomiczne (również to ujęcie z zakresu psychologii społecznej
nie wikła się w spory wokół pojęcia „natury ludzkiej” czy „prawa natury”).
BIBLIOGRAFIA
G. Böhme, Antropologia filozoficzna, przeł.. P. Domański, Warszawa, 1998.
M. Mauss, Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwach archaicznych,
w: idem, Socjologia i antropologia, przeł. zespół, Warszawa 1973.
R. Münch, Akademischer Kapitalismus, Über die politische Ökonomie der Hochschulreform,
Berlin 2011.

RICHARD MÜNCH’S THEORY OF ACADEMIC CAPITALISM. AN ATTEMPT
OF RECONSTRUCTION AND A PHILOSOPHICAL COMMENTARY
ABSTRACT
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EDMUNDA HUSSERLA IDEA NAUKI
I PROJEKT FENOMENOLOGII JAKO NAUKI ŚCISŁEJ
STRESZCZENIE

Śledzę wieloletnie zmagania Edmunda Husserla nad wypracowaniem idei nauki.
Idea ta miała dla Husserla kardynalne metafilozoficzne znaczenie: służyła do uformowania właściwej filozofii (fenomenologii), tj. takiej, która ma być ścisłą nauką –
nową i wyższą jej postacią. Husserlowska idea nauki nie jest dowolnym projektem
indywidualnych badaczy, środowisk uczonych, grup, lecz samą istotą nauki — niezmienną, uniwersalną, niepodlegającą przekształceniom wraz ze zmianami społeczno-kulturowymi, ahistoryczną, niezrelatywizowaną do naukowej praxis.
Słowa kluczowe: idea nauki, Edmund Husserl, nauki pozytywne, filozofia jako
ścisła nauka, fenomenologia.

IDEA NAUKI JAKO BAZA TOŻSAMOŚCI FILOZOFII

Edmund Husserl podejmował problem idei (w tym tekście równoważnie,
za Husserlem i tłumaczami jego tekstów: ideału) nauki przez większość swego filozoficznego życia. Chodziło mu jednak w pierwszym rzędzie nie o wyjaśnienie nauk szczegółowych (zwanych też pozytywnymi), ale o właściwą
filozofię, która, jego zdaniem, ma być ścisłą nauką, w szczególnym sensie
ścisłości. Filozofia była pierwszoplanowym obiektem rozważań, a nauka
stanowiła środek do celu – z racji postulowanego przez Husserla pokrewieństwa nauki (idealnej) do filozofii. Jednak mimo takiego ustanowienia zainteresowań, stanowisko Husserla zawiera też poglądy o naukach pozytywnych.
Ideał nauki według Husserla nie jest dowolnym projektem indywidualnych
badaczy, środowisk uczonych, grup, lecz samą istotą nauki — niezmienną,
niepodlegającą przekształceniom wraz ze zmianami kulturowymi i społecznymi, ahistoryczną. Najbardziej znane są w tym obszarze tematycznym późne rozprawy Husserla: Medytacje kartezjańskie oraz Kryzys nauk europejskich…, lecz warto też rozpatrzeć wczesną pracę Filozofia jako ścisła nauka,
stanowiącą początek formowania projektu filozofii (fenomenologii) jako
ścisłej nauki, a przy okazji podejmującej problem samych nauk szczegółowych.
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Husserl określa funkcję idei, odnosząc się do idei nauki Kartezjusza: „jest
[ona] niczym innym jak ideą stale przewodnią we wszystkich naukach i w ich
dążeniu do uniwersalności — niezależnie od tego, jak mają się sprawy faktycznego jej urzeczywistnienia.”1 W namyśle nad ideą nauki, w związku
z dążeniem do filozofii jako ścisłej nauki, Husserl wskazuje wady nauk pozytywnych, i nie tyle w ich ówczesnej praktyce, lecz w idei lub quasi-idei. Jednak mimo krytyki niektórych właściwości nauki, wysoko ją ceni i całkowicie
dystansuje się od krytyki nauki pojawiającej się ówcześnie, a także wcześniejszej, m.in. Friedricha Nietzschego. Uważa, że właśnie nauka jest ostoją,
nadzorcą i główną instancją racjonalności, jednym z najwyższych duchowych osiągnięć ludzkości.
W rozprawie Filozofia jako ścisła nauka, z roku 1911, Husserl zaczyna
wieloletnie prace nad konstytuowaniem ideału nauki. Te wczesne poglądy
na naukę różnią się nieco od późnych, jednak pomiędzy nimi ciągłość
i wspólne elementy. Husserl zaczyna od stwierdzenia, że filozofia od swego
początku „pretendowała do tego, aby być ścisłą (strenge) nauką”. Miała realizować potrzeby teoretyczne, „a pod względem etyczno-religijnym” umożliwiać życie regulowane przez czysto racjonalne normy”.2 Pierwsze stwierdzenie Husserl powtarza w swych późniejszych pracach poświęconych statusowi
filozofii – wielowiekowość filozofii jako nauki jest argumentem za zasadnością takiej właśnie idei filozofii, za jej charakterem teoretycznym, naukowym. Można spytać, jak w starożytności filozofia mogła pretendować do
tego, aby być nauką, skoro to z niej właśnie nauki (pozytywne, inaczej szczegółowe) dopiero się później wyłoniły3, a więc nie mogła ona obrać ich sobie
za wzór. Chodzi tu Husserlowi raczej o to, że filozofia od starożytności ustanawiała swój szeroko rozumiany ideał poznania teoretycznego i racjonalnego, który następnie stał się ideałem, podstawą wyrosłych z niej nauk szczegółowych. Druga kwestii tkwiąca w stwierdzeniu Husserla to związek filozofii z ludzką egzystencją, a jednocześnie normatywny charakter filozofii. Rysuje się tu pewne pęknięcie: jeśli filozofia ma być poznaniem teoretycznym,
nauką, to nie jest – przynajmniej według tradycyjnych ustanowień – kreatorką norm, ideologią w szerokim sensie, narzucającą człowiekowi sposób
życia. Jednak mimo to poznanie teoretyczne, opisując i wyjaśniając rzeczywistość, jest bazą stanowienia norm. Jest intelektualnym oświeceniem, podstawą do formowania norm, ustanawiania wartości i uzasadniania ich
zasadności. Ten związek opisu z normami, a de facto wyjaśniania, występuje
powszechnie i powoduje, że poznanie, także teoretyczne ustanawia wartości
i normy postępowania w praktyce. Sfera wartości jest związana ze sferą opisu, a te związki polegają na wzajemnym oddziaływaniu: wartości leżą u podstaw poznania teoretycznego (opisowo-wyjaśniającego), ponieważ to normy
—————————
E. Husserl, Medytacje kartezjańskie, przeł. A. Wais, PWN, Warszawa 1982, s. 16.
E. Husserl, Filozofia jako ścisła nauka, przeł. W. Galewicz, Warszawa 1992, s. 7.
3 Zdaniem Husserla, proces wyłaniania zainicjował Galileusz w czasach nowożytnych.
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poznawcze współdeterminują rezultaty naszego poznania, a z drugiej strony,
poznanie współdeterminuje wartości i normy – jeśli te mają mieć jakąś wiarygodną bazę, a nie pochodzić wyłącznie z wolicjonalnych aktów podmiotu.
Zdaniem Husserla, idea naukowości filozofii nigdy nie została zrealizowana, chociaż wyłoniły się z niej przyrodnicze i humanistyczne nauki ścisłe.
Wszystkie nauki pozytywne są niedoskonałe, niedokończone i nigdy nie mają
szansy na finalizację, tj. na całkowitą realizację dążeń poznawczych, a ponadto
– mówi Husserl – są w nich „resztki niejasności i niedoskonałości”. Pojawiają
się też – w przypadku nauk dopiero formowanych – pewne prywatne poglądy
i stanowiska.4 W sumie, nauki pozytywne nie dają doskonałego ideału dla
filozofii, obciążają je defekty, m.in. jest nim naturalistyczny punkt wyjścia
filozofii. Nadto jej niedoskonałość polega na tym, że nie oferuje ona żadnego
systemu teoretycznego: „Wszystko bez wyjątku jest w niej sporne, każde stanowisko jest sprawą indywidualnego przekonania, właściwego danej szkole
ujęcia, „punktu widzenia”.5 Czy filozofia jest w ogóle w stanie przekształcić się
w ścisły system teoretyczny, na podobieństwo nauki?
Według Husserla nie do przyjęcia jest postulowana przez pozytywizm
i pragmatyzm naturalizacja świadomości, rozumu. Odrzuca on identyfikację
nauki ścisłej jako nauki pozytywnej – i przyrodniczej, i nauki o duchu. Tu
pojawia się antypsychologizm: „psychologia, jako nauka o faktach, w ogóle
nie nadaje się do tego, aby dostarczać fundamentów tym dyscyplinom filozoficznym, które zajmują się „zasadami wszelkiego normowania, a więc czystej
logice, czystej aksjologii i wiedzy praktycznej…”6 Twierdzi też, że nauki przyrodnicze są naiwne, przyjmując wyjściowy aksjomat o istnieniu rzeczy, jakie
są dane zdroworozsądkowo, gdy tymczasem można jedynie przyjąć, że rzeczy te to wyłącznie korelaty świadomości („…że jakiś przedmiot istnieje […])
oraz legitymizuje się jako istniejący i tak a tak określony, to musi stać się
oczywiste, a tym całkowicie zrozumiałe właśnie na podstawie samej tylko
świadomości.”)7. Droga ta prowadzi do postulatu wprowadzenia fenomenologii świadomości „w przeciwstawieniu do przyrodniczej nauki o świadomości”.8 W ten sposób filozofia jako ścisła nauka o świadomości ma uzupełniać
nauki pozytywne, a jednocześnie zdejmować z nich bagaż naiwności i stanowić ich podstawę. Zarazem jednak ma usuwać ich obiektywność, ponieważ
to, co dla nauk jest przedmiotem w przyrodzie, dla fenomenologii okazuje
się być tylko korelatem świadomości, rzecz jasna, czystej, a nie empirycznej.
Husserl nie proponuje naprawy nauk szczegółowych – poprzez usunięcie
ich naiwności, poprzez zawieszenie ich zdroworozsądkowych tez i włączenie
doń badań nad świadomością czystą, która pokazuje faktyczny przedmiot
—————————
E. Husserl, Filozofia jako ścisła nauka, op. cit., s. 9.
Ibidem, s. 9–10.
6 Ibidem, s. 19.
7 Ibidem, s. 24.
8 Ibidem, s. 25.
4
5
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nauk. Rezerwuje to zadanie dla filozofii, którą nazywa ścisłą, która ma być
nauką, ale szczególną, ma przełamywać naiwność i brak krytycyzmu nauk
szczegółowych, które jako swój punkt wyjścia przyjmują fenomeny, brane
takimi, jakie się prezentują, za warstwę bytową. Tę identyfikację filozofia
odrzuca, uznając fenomeny za korelaty świadomości.
NAUKI POZYTYWNE A NAUKA IDEALNA

Dociekania Husserla oferują obraz idealnej nauki oraz jego poglądy na
temat nauk pozytywnych. Husserl twierdzi, że nauki szczegółowe, wyrosłe
z filozofii, stają się, prawdopodobnie w toku procesu ich separowania od
filozofii, naiwne, chociaż nie były takimi, można mniemać, ich wersje przednaukowe – osadzone w filozofii pojmowanej jako teoria. Naiwność wzrasta
lub w ogóle powstaje w toku transformacji z filozofii do dziedziny nauk
szczegółowych. Twierdzenie to jest jednak zaburzone przez fakt, że Husserl
uznaje wprawdzie, iż teoretyczny status znamionował filozofię od starożytności, to jednak nigdy filozofia nie była według niego nauką ścisłą. Jako taka, prawdziwie ścisła nauka, w szczególnym znaczeniu, wyznaczonym jej
poprzez Husserla, jest ona dopiero zainicjowanym przez niego projektem.
Wcześniej – głosi Husserl – filozofia jako poznanie teoretyczne dążyła dopiero do tej szczególnej ścisłości, lecz jej nie realizowała. Metoda fenomenologiczna ma być drogą do naukowej teorii rozumu,9 dodać należy, drogą do
teorii apriorycznej, opartej na apriorycznym poznaniu.
Badanie fenomenologiczne (czyli prowadzone w jedynej ścisłej filozofii)
jest „badaniem istotowym, a więc we właściwym sensie apriorycznym”. 10
Jakakolwiek naturalizacja filozofii jest dla Husserla kardynalnym błędem.
W jego projekcie fenomenologia – jako nauka o istotach – objawia się jako
powiązana z naukami pozytywnymi, jako wnikająca w ich faktyczny sens
i przedmiot, nie dostrzegany w nich samych. Jednak ma zupełnie inny niż
one status: jest aprioryczna, w przeciwstawieniu do empirycznego statusu
większości nauk szczegółowych. Husserl odrzuca naturalizm, historycyzm,
filozofię światopoglądową, choć w tej ostatniej widzi rozmaite walory. 11 Protestuje jednak przeciw zlewaniu się jej z filozofią jako nauką, z jej „pretensj[ą] do naukowości”.12
Według Husserla nauki nie są zbiorami poglądów,13 tworem kulturowym,
ważnym w danym okresie historii, w danej kulturze, lecz są jednostkami
ważnymi obiektywnie, absolutnie, podobnie jak należące do nauki idee
—————————
Ibidem, s. 51–52
Ibidem, s. 53.
11 Ibidem, s. 62–63.
12 Ibidem, s. 75.
13 Husserl pisze: „Zalecać szkicowanie »poglądów« na przyrodę znaczyłoby da niego sprzeniewierzać się nauce” (ibidem, s. 71). Poglądy przeciwstawia teoriom – jedynemu zasadnemu według niego
celowi autentycznej nauki.
9
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prawdy i teorii (notabene Husserlowska idea teorii zakłada, można wnosić,
ideę prawdy: teorie muszą być prawdziwe). Są ideami ważnymi, w sensie
pokrewnym Platońskiemu: idea jest aczasowa, niekontyngentna i narzuca
formy praktyki: praktyka kieruje się ideami, ma im podlegać. „To, że idea
[ta] ma ważność (Gültigkeit), znaczyłoby, że jest ona faktycznym tworem
duchowym, który jest uznawany za obowiązujący i w tej faktyczności bycia
uznawanym (des Geltens) określa myślenie.”14
Z tymi maksymalistycznymi właściwościami nauki, wskazywanymi w jej
ideale, za którym praktyka ma podążać, na którym ma się opierać, kontrastuje stwierdzenie Husserla o niemocy nauki do rozwiązywania jakichkolwiek istotnych tajemnic („zagadek”) rzeczywistości, prowadzące do nędzy
duchowej. Rozumienie w filozofii jest rzeczą inną niż rozumienie w naukach
szczegółowych (zarówno przyrodniczych, gdzie rozumienie sprowadza się do
obliczania, jak i w humanistycznych). Tylko ten pierwszy rodzaj rozumienia
jest autentyczny, wnosi idee, nie jest „zabobonem faktu.”15
Dotychczasowa filozofia jest, o ile nie jedynie światopoglądem, to „w najlepszym razie naukowym prefabrykatem czy też bezładną mieszaniną światopoglądu i poznania teoretycznego.”16 Światopogląd nie jest nauką. Nauki
szczegółowe nie zawierają jego zdaniem elementów światopoglądowych.
Czym są? Zdaje się, że zbiorami ułomnych teorii – ułomnych, bo nie mających faktycznej zdolności rozumienia, a tylko kolekcjonującej fakty. Husserl
krytycznie odnosi się także do metody naukowej. Przypisuje w filozofii priorytet intuicji filozoficznej, która pozwala fenomenologicznie uchwycić istotę
„bez wszelkich pośrednio symbolizujących i matematyzujących metod, bez
aparatu wniosków i dowodów”. Husserl nie postuluje zmiany metody w naukach szczegółowych.17 Zatem nauka i naukowa filozofia mają różnić się
radykalnie co do metody. Ponieważ zaś metoda jest jednym z podstawowych
czynników tożsamości nauki (w niektórych stanowiskach czynnikiem jedynym), to można zastanawiać się, czy filozofia naukowa, według projektu
Husserla, filozofia jako aprioryczne poznanie ujmujące istoty (a nie fakty)
jest w istotnym sensie pokrewna naukom szczegółowym – i to nie tylko ich
praktyce, ale i ich powszechnie akceptowanemu ideałowi.

NAUKI POZYTYWNE A FENOMENOLOGIA JAKO NAUKA

Husserla pochłania problem regresu współczesnej mu filozofii; to on jest
motorem wydobywania lub/i konstruowania idei nauki. Problem ten rozrasta się w Kryzysie nauk europejskich … do kwestii kondycji kultury europej—————————
Ibidem, s. 56–57.
Ibidem, s. 73.
16 Ibidem, s. 71–72.
17 Ibidem, s. 79.
14
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skiej, kultury, którą znamionuje, zdaniem Husserla, racjonalność ujawniająca się w najczystszej postaci w nauce.
Fenomenologia jest koncepcją filozoficzną i zarazem projektem metafilozoficznym: najpierw konstytuuje się jako filozofia szczególnego typu, o statusie wyrastającym z krytycznej oceny status quo i próby odniesienia się do
dawnej, w tym głównie starogreckiej tradycji, która – głosi Husserl –
najpełniej, najwłaściwiej oddaje ideę filozofii. Idea ta uformowana w starożytności mówi, że filozofia jest uniwersalna i jest nauką. Ma być — w aspiracjach Husserla — nauką szczególną, jednoczącą to, co we wszystkich badaniach filozoficznych od starożytności jest cenne, obejmującą je wszystkie.
Ma także relegować wielość szkół filozoficznych, która to wielość jest symptomem kryzysu filozofii. Ma być zwieńczeniem poszukiwań tożsamości
filozofii. Odniesienie do tradycji starogreckiej nie jest jednak reaktywacją
statusu filozofii starożytnej. Husserl lokował swe przekonania i dążenie do
ukonstytuowania fenomenologii jako filozofii naukowej właśnie w tym krajobrazie – samych korzeni i istoty kultury europejskiej, z jej racjonalizmem
i stawianiem na piedestale poznania teoretycznego, jako najwyższej formy
poznania w ogóle. Niektórzy badacze twórczości Husserla twierdzą, że jej
późna faza nie jest już fenomenologią.18
Powtórzę tu: filozofia była dla Husserla szczególną, najważniejszą, wszechogarniającą albo fundamentalną nauką. Nie interesowały go natomiast
nauki szczegółowe (nazywa je pozytywnymi) same w sobie, ze względu na
ich specyficzne treści albo konkretne stosowane metody. Jednak zajmował
go ich duch, konstytuujący je ideał – ważny, ponieważ podzielany z duchem
filozofii. Za jądro regresu filozofii mu współczesnej uznaje właśnie odejście
filozofii od naukowości, sprzeniewierzenie się ideałowi naukowości. Poddaje
krytyce całą współczesną mu filozofię: „od połowy zeszłego stulecia dokonuje
się w filozofii Zachodu niezaprzeczalny upadek, który ujawnia się w niej, gdy
próbujemy rozpatrywać ją z punktu widzenia jedności nauki.”19
W związku z tą pesymistyczną diagnozą tożsamość filozofii była jednym
z podstawowych obiektów jego badań: przez większość swego życia dążył
do wypracowania na nowo statusu filozofii. Miała to być filozofia ścisła
(strenge), naukowa w szczególnym sensie, a mianowicie spełniająca standardy idealnej i w tym uniwersalnej naukowości, ale nie standardy przejęte
z ówczesnej praxis nauki. Filozofia nie miała być, co więcej, oparta na normach stawianych i akceptowanych przez realnych uczonych. Husserlowi
chodziło o naukę skonstruowaną na podstawie wiecznego, niezmiennego
i uniwersalnego ideału nauki – czegoś, co tkwi pod warstwami kolejnych
historycznie realizowanych etapów nauki lub co tylko jest normatywnym
—————————
18 Np. w: J. Rolewski, Rozum, nauka, świat przeżywany. Studium filozofii „późnego” Husserla,
Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999.
19 E. Husserl, Medytacje kartezjańskie, Wprowadzenie do fenomenologii, przeł. A. Wajs, Wyd.
IFiS PAN, Warszawa 2009, s. 8.
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ustanowieniem, projektem, którego praktyka nauki nie jest w stanie doścignąć, któremu się sprzeniewierza, a przynajmniej którego nie realizuje
w pełni i, być może, nie jest w stanie zrealizować. Fenomenologia, tworzona
przez Husserla filozofia ścisła, miała być nową i wyższą postacią nauki.20 Tak
więc zamysł wyłonienia nowego statusu filozofii prowadził do badań uniwersalnej idei nauki, ahistorycznej i niezrelatywizowanej do dziedziny naukowej
praxis, do idei nauki w jej uniwersalnym wymiarze.
Notabene Husserlowska diagnoza dotycząca cywilizacji zawiera też inny
wątek: nauka stanowi filar zachodniej cywilizacji. Ten pogląd stoi w dysonansie z już ówcześnie znanymi (między innymi głoszonymi wcześniej przez
Nietzschego), choć nie powszechnymi opiniami o destrukcyjnej cywilizacyjnej roli nauki, o instrumentalizacji rozumu, o sprzęganiu nauki z technologią, o nauce jako tylko narzędziu dla zastosowań technologicznych. A ogólniej o rozumie, który usuwa się na dalszy plan, pod naporem sił i władz
innych wobec rozumu, np. woli u Schopenhauera czy woli mocy u Nietzschego. Husserl w swym poglądzie na naukę nie odnosi się z admiracją do
praktyki ówczesnej nauki, do nauki realnej. Chodzi mu przecież o ideał nauki, a ten może się tylko szczątkowo przejawiać w jej praktyce.
Wsparcie się filozofii na jej tradycji Husserl upatruje w odnoszeniu się
do jej zasobów, ale krytycznie, bez przejmowania zastanych treści i koncepcji, ale stanowiąc je problemami do ponownego badania, bez imperatywu
kontynuacji i konsensu z nią czy choćby wymogu jej rozwijania. Związek
z tradycją jest też jasno widoczny w Medytacjach kartezjańskich. Zamysł
Kartezjusza jest w tym dziele Husserla osią, na których wspierają się, krążą
dociekania i następnie są rozwijane, a także przekraczane. Husserl – jak to
stwierdza – podejmuje badania Kartezjusza w sposób uniwersalny i radykalny.
W sposób spektakularny dla fenomenologii każdy badacz najpierw ma
utracić „świat poprzez dokonanie epoché”, a następnie może go na powrót
odzyskać w drodze uniwersalnej autorefleksji.21 Jest to poprzedzone ustanowieniem transcendentalnego ego źródłem poznania, apodyktycznym
gruntem poznania. Z najdalszej perspektywy Husserl zajmuje stanowisko
subiektywnego transcendentalizmu, a za genezę tego podejścia uznaje Kartezjańskiego wątpienie.
Husserl pisze też o refleksyjnym wżyciu się w „to, co ogólne w dążeniach
nauki”, w „naukowe dążenie i naukowe działanie i tym samym [uczynienie]
sobie jasnym i wyraźnym to, do czego one właściwie zmierzają” jako metodzie wyłaniania ideału nauki, o drążeniu i zagłębianiu się w intencje naukowych usiłowań.22 Czy wżycie jest poprzedzone fenomenologiczną redukcją,
czy zatem wżywamy się w to, co już jest oczyszczone?
—————————
Ibidem, Zakończenie, s. 254.
Ibidem, s. 262.
22 Ibidem, s. 23, 16.
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Husserl w Medytacjach kartezjańskich stawia ponownie i jako główny
problem wypracowanie idei filozofii naukowej, ścisłej, fundamentalistycznej
i w związku z tym dąży do wyłonienia i ugruntowania idei nauki – właśnie
dla wytyczenia na nowo statusu filozofii. Filozofia ma stanowić grunt dla
wszelkiej wiedzy i ma być apodyktyczna. Wobec tego w Medytacjach… Husserla pochłania głównie zadanie wypracowania podstaw fenomenologicznej
drogi do poznania apodyktycznego, „jedynego autentycznie naukowo realizowanego”23. Idea nauki jest w projekcie Medytacji kartezjańskich warunkiem koniecznym dla głównego postawionego celu: sprecyzowania fenomenologii jako nauki uniwersalnej i ścisłej, realizującej uniwersalną ideę nauki.
Ma to też być filozofia fundamentalistyczna, będącą gruntem dla wszelkiego
poznania, w tym dla nauk pozytywnych, a zarazem będąca sama nauką absolutnie ugruntowaną. Takich postulowanych atrybutów nie mają – zdaniem
Husserla – nauki rozwinięte historycznie.
Można się tu pytać, dlaczego Husserl, bezkompromisowy zwolennik bezzałożeniowości, przyjmuje już w początkach swych medytacji, że nauka
idealna (w szczególnym sensie idealności) ma być pewna, oczywista, apodyktyczna i bezwzględnie ważna. Dlaczego te atrybuty nauki nie są zawieszone, poddane redukcji fenomenologicznej i/lub skonfrontowane nie tyle
z realną nauką (ta bowiem – w ocenie ideałowi sprzeniewierza się lub może
się sprzeniewierzać), ile nie są poddane rozważaniom, medytacjom, krytyce
w sensie Kantowskim. Dlaczego Husserl zakłada – czyniąc wyłom w uniwersalnym charakterze fenomenologicznej redukcji – jakie główne atrybuty
winna mieć nauka? Czy nie kończy to rozważań w punkcie wyjścia? Nie, ponieważ Husserl poszukuje źródła, które ugruntowałoby jego przeświadczenia
co do idei nauki. Wskazane atrybuty nauki zostałyby odwołane, jeśli nie
udałoby się wykazać ich źródła, ich obowiązywania i ich ważności. Mówiąc
inaczej, idea wprowadzona w punkcie wyjścia rozważań jest hipotezą
roboczą, która musi być uzasadniona albo – jeśli uzasadnienie się nie powiedzie – odrzucona. Trzeba tak twierdzić, mimo że Husserl wypowiada
się o atrybutach nauki z silnym odcieniem pewności i nawet, wydałoby się,
apodyktycznie. Jednak stwierdza on też, że atrybuty nauki zawarte w idei
mają na początku charakter presumpcji: „Ideę tę [równoznacznie ideał] bierzemy więc jako tymczasowe założenie o charakterze presumpcji, któremu
się na próbę oddajemy […], któremu tytułem próby pozwolimy się prowadzić”.24 I to stwierdzenie określa jego metodę, metodę, należałoby tu dodać,
nie czysto fenomenologiczną, a z włączonymi wątkami metody hipotetycznej.
Husserl przypisuje pierwszeństwo w ujawnianiu idei nauki kwestii czynności sądzenia i sądu. Wydobywa w tym tym ideę oczywistości. Sądy uza—————————
23
24

Ibidem, Zakończenie, s. 253.
Ibidem, s. 14.
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sadnione są trafne, adekwatne, to jest „zachodzi tutaj zgodność sądu z samym stanem rzeczy (rzeczą), do którego (której) sąd się odnosi.25
Dążąc do przeobrażenia (na powrót26) filozofii w naukę ścisłą Husserl
podąża drogą Kartezjusza. „Dla Kartezjusza oznacza to poszukiwanie pewnej
ostatecznej podstawy poznania i jednocześnie odpowiednią reformę wszystkich nauk.” Bowiem nauki pozytywne (szczegółowe) są „niesamodzielnymi
członami jednej uniwersalnej nauki.”27 Czy Husserl zachowuje tę Kartezjańską relację i czy, w szczególności, filozofia jest również takim członem – nauką obok nauk pozytywnych, o równorzędnym wobec nich statusie? Sytuuje
on filozofię inaczej – nie jako równorzędny z innymi człon w zbiorze nauk,
lecz jako grunt i podstawę nauk pozytywnych. Jest to zrozumiałe, jeśli weźmie się pod uwagę różnice historyczne. Nauka w czasach Kartezjusza była
ściśle powiązana z filozofią, w zasadzie należała do niej. Nauki były odgałęzieniami filozofii – stwierdza Husserl. Natomiast w czasach Husserla nauki
pozytywne zostały od filozofii odseparowane; ta ostatnia musiała ukształtować na nowo swój status, właśnie miedzy innymi jako podstawa nauk szczegółowych. Nauki nie są od czasu ich zautonomizowania się względem filozofii odgałęzieniami tej. Można jednak rozumieć słowo „odgałęzienie” nie jako
części całościowej nauki, jaką jest filozofia, ale jako dziedzinę wiedzy, która
jest pniem, z którego wyrastają gałęzie. Filozofia byłaby więc bazą dla nauk
szczegółowych, a nie ich sumą. Możliwe są jeszcze inne interpretacje. Jarosław Rolewski twierdzi, że według Husserla filozofia stanowi „czynnik cementujący, scalający nauki i nadający im wszystkim i każdej z osobna –
w ramach swej uniwersalności – odniesienie do bytu.”28
Stanowisko Husserla w tym punkcie nie jest całkowicie jasne. W różnych
kontekstach Husserl pisząc o relacji filozofii do nauk pozytywnych —
i w Medytacjach kartezjańskich i w Kryzysie nauk europejskich – nie
uwzględnia historycznej przemiany tożsamości filozofii wobec faktu powstawania nauk szczegółowych. Zdaje się sądzić, że możliwy jest powrót
do stanu, w którym filozofia stanie się na powrót uniwersalną nauką
wszechogarniającą, tj. zawierającą wszystkie nauki pozytywne, jako swe
szczególne, wyspecyfikowane dziedziny. Tymczasem taki powrót wydaje
się niemożliwy; nie widać szans na odwrót od autonomiczności nauk,
wchłonięcia ich na powrót przez filozofię. Inaczej sprawa się przedstawia,
gdy rozumieć filozofię jako pień, bazę, z której wyrastają nauki szczegółowe.
Idea filozofii jako stanowiącej podstawę (metodologiczną metafizyczną,
teleologiczną (wytyczającą cel nauk szczegółowych i wyjaśniających ich cele
i racje trwania itp.) dla nauk jest obecna od czasów Kanta i obecnie
nawet stanowi wartościową propozycję dla ustanowienia relacji filozofii
—————————
Ibidem, s. 16–17.
Na powrót, gdyż w starożytności filozofia była nauką.
27 Ibidem, s. 2–3.
28 J. Rolewski, Rozum, nauka, świat przeżywany ..., op. cit., s. 9.
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wobec nauk. Jest też wartościową kontrpropozycją wobec pomysłów postpostmodernistycznych.
O idei nauki Husserl mówi we Wstępie oraz w Medytacji pierwszej.
Droga do transcendentalnego ego, a już w Medytacji drugiej – po wytyczeniu drogi do wykazania ważności ideału – przechodzi do problemu transcendentalnego ego cogito, które jako transcendentalna subiektywność jest
według niego, za Kartezjuszem, podstawą nauki i wszelkiego autentycznego
poznania. I to właśnie badaniom transcendentalnego ego (inaczej transcendentalnie zredukowanego ego) poświęcone są też pozostałe medytacje. Przy
tym ostatnia, piąta (Odsłonięcie sfery transcendentalnego istnienia jako
monadologicznej intersubiektywności), w której badany jest problem Innego wobec Ja i związane z nim zagadnienie solipsyzmu, zajmuje bez mała
połowę objętości całej książki. Ego transcendentalne jest zredukowanym
fenomenologicznie (poprzez fenomenologiczną epoché) Ja medytującym.
Wzorem Kartezjusza, Husserl zwraca się do ego i w jego cogitationes poszukuje gruntu dla wszelkiej wiedzy: ego transcendentalne stanowi podstawę
autentycznego poznania.
Efektem medytacji nad ego transcendentalnym jest stwierdzenie ważności ideału nauki (poznania) prezentowane w Zakończeniu Medytacji kartezjańskich. Husserl stawia tam po swej długiej medytacyjnej wędrówce
poprzez meandry transcendentalnego ego tezę o możliwości „[urzeczywistnienia] kartezjańskiej idei filozofii jako idei uniwersalnej, absolutnie ugruntowanej nauki”.29

GENEZA, BAZA I ROLA IDEI NAUKI DLA FENOMENOLOGII

Husserl postuluje typ filozofii, która spełniałaby ideę naukowości i fundowałaby wszystkie nauki pozytywne. Jedyna autentyczna filozofia to nauka
ścisła, absolutnie ugruntowana, spełniająca ideę naukowości. Idea ta, najpierw założona, jest udowodniona jako możliwa do zrealizowania poprzez
zwrócenie się ku podmiotowości – za Kartezjuszem. Bowiem — i to kolejne
założenie metodyczne — transcendentalne ego jest źródłem i podstawą
nauki. Jest ono – analogicznie jak oryginalne Kartezjuszowe ego cogito –
subiektywistycznym i jedynym właściwym, jedynym uprawnionym, ważnym
gruntem wszelkiego poznania, w tym nauki i, co Husserla wśród nich interesuje najbardziej, filozofii. Podmiotowa geneza nauki łączy się z podmiotowym jej uprawomocnieniem: Husserl zwraca się do podmiotu, genezy i podstawy nauki, aby wykazać ważność nauki.
W Medytacji pierwszej pisze: „Jako [filozofowie] obierający radykalny
punkt wyjścia, nie posiadamy jeszcze żadnego obowiązującego normatywne—————————
29

Ibidem, Zakończenie, s. 254–255.
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go ideału nauki; i tylko o tyle możemy go posiadać, o ile go na nowo sami
wytworzymy”.30 Idea nauki jest każdorazowo tworzona (o warunkach, jakie
ma spełniać, i ich źródłach Husserl nie wspomina). Co najmniej sugeruje to,
że idea jest narzucana normatywnie. Nieco dalej stwierdza:
„Ogólną ideę nauki czerpiemy naturalnie z faktycznie danych nauk. Jeśli
w wyniku naszego radykalnego krytycznego nastawienia stały się one czymś
jedynie pretendującym do miana nauki [vermeinten Wissenschaften], to […]
również ich ogólna teleologiczna idea musi stać się dla nas w podobnym sensie jedynie samym tylko roszczeniem. Nie wiemy więc jeszcze, czy w ogóle da
się ją urzeczywistnić.”31

Husserl konstatuje najpierw, że idea nauki tkwi w realnych naukach, co
może prowadzić do wniosku, że nauki takie ideę ten po części realizują. Następnie zaś postuluje, że idea nauki jest projektem normatywnym, jako że
można suponować, że odpowiednie zgłębienie tych nauk ujawni, że nie realizują one idei, przynajmniej nie realizują jej całkowicie. Idea byłaby więc
projektem, który nie jest aktualnie realizowany, a co więcej jego urzeczywistnienie nie jest w ogóle pewne. W każdym razie, przy drugiej supozycji ideę
dopiero trzeba normatywnie ustanowić, a nauki realne nie dostarczają tu podstaw. Trzeba by się od nich odciąć i konstruować ideę nauki (jako normatywny
projekt) nie bacząc w ogóle na to, co dzieje się w realnych naukach.
Rzecz w tym – co może relegować podejrzenie o wewnętrzną niespójność
przytaczanych opinii – że idea nauki występuje w „formie czegoś mniemanego i danego [jedynie] w nieokreślonej, rozmytej ogólności…”32 Idea nauki
nie jest ściśle określonym gotowym wzorcem, szablonem nauki, według którego konstruuje się rzeczywistą naukę we wszystkich jej detalach: nie ma
precyzyjnego przepisu, jak ideę taką urzeczywistnić. Nie tylko realizacja idei
nauki nie jest pewna, ale i jego konkretna myślowa konstrukcja. Idea ukonkretnia się – jeśli to w ogóle możliwe – w medytowaniu. Najpierw, w początku drogi idea jedynie majaczy się „w niesprecyzowanej ogólności”33. Husserl
w paragrafie 4 Medytacji pierwszej zatytułowanej Odsłonięcie sensu teleologicznego [Zwecksinnes] nauk poprzez wżycie się w nią [Einleben in Sie]
jako w noematyczny fenomen odrzuca możliwość utworzenia „autentycznego pojęcia nauki w oparciu o porównanie rzeczywistych nauk…”34, poprzez
abstrakcję. Ujawnienie się idei nauki dokonać się może – zapowiada Husserl
już w tytule – poprzez wżycie się w naukowe dążenie i naukowe działanie
i „tym samym [uczynienie] […] jasnym i wyraźnym to, do czego one właściwie [nauki – MC] zmierzają”35. Należy drążyć nieustannie, zagłębiać się w
—————————
Ibidem, Medytacja pierwsza, s. 13.
Ibidem, s. 13–14.
32 Ibidem, s. 14.
33 Ibidem, s. 15.
34 Ibidem.
35 Ibidem, s. 16.
30
31
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intencje aktów w nauce, i poprzez takie usiłowania mamy szansę wydobyć
ogólną ideę autentycznej nauki. Czy jednak wżywanie się w rzeczywistą naukę w celu wydobycia zeń ideę nie przeczy postulatowi normatywnego charakteru tego ideę?
Dla Husserla pierwszorzędne znaczenie mają akty sądzenia i także sądy.
Twierdzi – co jest zastanawiająco zgodne z powszechnymi, niemal banalnymi filozoficznymi (i nie tylko) mniemaniami na ten temat – że uczony nie
tylko wydaje sądy, lecz je uzasadnia.36 Teza o uzasadnianiu pojawia się
w wersji szczególnej, odosobionej: sąd jest naukowy, jeśli jest uzasadniony
całkowicie i jeśli istnieje możliwość uprawomocnienia go zawsze i aż do końca. Postulat ten jest normą nierealizowalną w praktyce („nie może opuścić
sfery czystych roszczeń”), jednak stanowi „idealny cel naukowych dążeń.”37
Husserlowski ideał nauki jest epistemiczny w tym sensie, że ujmuje on
naukę jako obiekt wyłącznie poznawczy, a nie socjologiczny, kulturowy czy
antropiczny. Ideał zawiera warunki typowe dla epistemologicznego fundamentalizmu: uzasadnienie sądów, podstawowych, zdaniem Husserla, jednostek poznania, ma być ostateczne całkowite, a poprzez nie fundamentalnie
uprawomocnione. Ideał taki wytycza nie tylko kryteria wiedzy naukowej, ale
i daje drogowskaz jej tworzenia – mówi, w jakim kierunku wiedza ma zmierzać, na co się orientować. Husserl stwierdza na początku słabiej:
„[K]artezjańska idea nauki, nauki absolutnie ugruntowanej i uprawomocnionej, jest niczym innym jak ideą stale przewodnią we wszystkich naukach
i w ich dążeniu do uniwersalności – niezależnie, jak mają się sprawy
faktycznego jej urzeczywistnienia”.38 Jednak z tekstu Medytacji pierwszej
widać, że skłonności fundamentalistyczne są niezmiernie silne.
Pierwsza metodyczna zasada obowiązująca w nauce i naczelna, a więc
zawarta w ideale, to zasada oczywistości. Korelatem oczywistości jest czysta,
autentyczna prawda.39 Husserl wprowadza do nauki wartości prawdy i fałszu, przy czym, uważa, że w poznaniu przednaukowym akceptuje się
względne oczywistości i względne prawdy. I na nich poprzestaje. Nauka natomiast „poszukuje […] praw, które uzyskawszy ważność zachowują ją raz na
zawsze i wobec wszystkich, domaga się dla nich przeto zupełnie innych, doprowadzonych gruntownie aż do końca dowodów”.40 Jeśli nawet nauka nie
jest (i nie może być) systemem praw absolutnych i modyfikuje swe prawdy,
to kieruje się ideą „absolutnej, naukowo rzetelnej prawdy” i dąży do niej
w ciągu przybliżeń.41
Nauki nie są interesujące dla ich produkowanych treści, ale poprzez to,
że mają – jak twierdzi Husserl – wspólną z filozofią ideę, inaczej wspólną
—————————
Ibidem, s. 20.
Ibidem.
38 Ibidem, s. 21.
39 Ibidem, s. 21–22, 24.
40 Ibidem, s. 22.
41 Ibidem.
36
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istotę. Idea ta, baza racjonalności, jest dla Husserla jednym z najważniejszych atrybutów i osiągnięć kultury europejskiej, tej wyjątkowej kultury,
która utworzyła naukę, a wcześniej – jej genetyczną i treściową podstawę, tj.
filozofię.
We Wstępie do Medytacji kartezjańskich Husserl pyta, czy i jak aktualna
i konieczna jest droga, na którą wszedł Kartezjusz, czy należy we współczesności podjąć to zadanie, które ten postawił i dał mu rozwiązanie w subiektywnym fundamencie ego cogito. Celem drogi Kartezjusza w Meditationes
było „całkowite przeobrażenie filozofii w naukę absolutnie ugruntowaną.” 42
Husserl stwierdza następnie, że zamierzenie to wymuszało reformę wszystkich nauk pozytywnych, ponieważ według Kartezjusza są one „jedynie
niesamodzielnymi członami jednej uniwersalnej nauki, a tą jest [właśnie]
filozofia”.43 Idea jednej uniwersalnej nauki, która stanowi grunt dla swych
niesamodzielnych członów, tj. wszystkich poszczególnych nauk pozytywnych, nie została historycznie zrealizowana. Rzeczywiste nauki, z jakimi
mamy do czynienia, nie spełniają idei, są pozbawione „całkowitego i ostatecznego ugruntowania w oparciu o absolutne naoczne zrozumienie…”44
I w tej sytuacji rozdźwięku ideału z praktyką Kartezjusz – stwierdza Husserl
– wytycza swoje zamierzenie. Jest nią, niezbędna według niego, „radykalna
przebudowa, która uczyni zadość tej idei filozofii – filozofii jako uniwersalnej jedności nauk w obrębie jedności owego absolutnego ugruntowania”. Jak
wiadomo Kartezjusz wskazuje drogę do ugruntowania poprzez zwrot ku myślącemu ego, a poprzez nie do czystych cogitationes ego. Jak powtarza się
niezliczenie wiele razy, tym ustanowieniem i zamierzeniem Kartezjusz wykreował zwrot transcendentalny, w opinii Husserl – nową erę filozoficzną,
całkiem nowy typ filozofowania, zrywając z naiwnym obiektywizmem i dążąc
do subiektywizmu transcendentalnego.45
Husserl przywraca problem Kartezjusza, ponieważ współczesność staje
przed upadkiem filozofii: „Zamiast jednolitej i żywej filozofii mamy teraz
rozrastającą się bez granic, na pewno literacką, ale pozbawioną poważnego
naukowego znaczenia filozoficzną literaturę; zamiast poważnej polemiki
przeciwstawiających się sobie teorii, teorii, które w sporze tym manifestują
jednak swą wewnętrzną współprzynależność, swą wspólność w podstawowych przekonaniach i w niezachwianej wierze w prawdziwą filozofię, mamy
pseudoreferowanie i pseudokrytykowanie.”46
Podążając drogą Kartezjusza Husserl poszukuje punktu wyjścia wszelkiego poznania, czyli pyta o pierwsze poznanie, „które musiałaby i mogłyby
stanowić fundament całej hierarchicznej budowli poznania uniwersalnego”.
—————————
Ibidem, s. 2.
Ibidem, s. 3.
44 Ibidem.
45 Ibidem, s. 7.
46 Ibidem.
42
43
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Takim punktem wyjścia są „nam dostępne pewne oczywistości, które są naznaczone piętnem tego powołania, to znaczy takie, który my, wyzbywający
się założeń nauki i medytujący w całkowitej poznawczej ascezie filozofowie
moglibyśmy rozpoznać jako oczywistości wyprzedzające wszelkie możliwe
inne poznania tego typu.” Wzmacnia jeszcze tę wyjściową tezę, mówiąc
o „niezawodnej doskonałości” i „pewnej absolutnej pewności” punktu wyjścia wszelkiego poznania. Absolutną pewność utożsamia z absolutną niepowątpiewalnością.47 Doskonałość uzyskuje się poprzez doskonalenie przednaukowych doświadczeń, które są (mogą być) niezupełne, jednostronne,
względnie niejasne, niewyraźne „w samoprezentacji rzeczy lub stanów rzeczy, nacechowanie doświadczenia składnikami niewypełnionych, antycypujących domniemań [Vormeinungen] i współmniemań [Mitmeinungen].”48
Widać tu prototyp jednej z głównych tez Kryzysu… mówiących o fundowaniu poznania obiektywnego w świecie życia.
Idea doskonałości to idea oczywistości adekwatnej; problematyczne jest
przy tym, czy jest ona w ogóle realizowalna, inaczej realizowalna w nieskończoności. Oprócz niej Husserl wprowadza pojęcie doskonałości apodyktycznej, która posiada wyższą rangę. Uczony domaga się jej od „wszystkich zasad
naczelnych”. Apodyktyczność ta jest „pewnością istnienia danych w niej
z oczywistością rzeczy lub stanów rzeczy”, a ponadto jest bezwzględną
„niemożliwością pomyślenia [Unausdenkbarkeit] ich nieistnienia” a więc
niemożliwe jest wątpienie w nie.49
Oczywistość istnienia świata (który ma swą podstawę w doświadczeniu
naturalnym) wydaje się być fundamentem wszelkiego poznania. Jednak
zdaniem Husserla oczywistość ta nie może „pretendować do miana apodyktyczności” – musimy wątpić w rzeczywiste istnienie świata. Każdy przedmiot
można unieważnić jako zmysłowy pozór albo przynajmniej poddać krytyce.50
Husserl nie tylko unieważnia wszystkie istniejące nauki, ale również uznaje,
że nie do przyjęcia jest ich ich uniwersalna podstawa, świat doświadczenia.
Upatruje zatem nie w założeniu istnienia świata, ale – za Kartezjuszem –
w subiektywności transcendentalnej, w ego cogito, „apodyktycznie pewnej
i ostatecznej podstawie sądów, na której ugruntowana być musi każda radykalna filozofia.”51 Odrzuca przy tym i naukę „która by nas obowiązywała”
oraz świat, „który by dla nas istniał”. Wszystko, co nas otacza, tj. Lebensumwelt, jest dla nas jedynie daną doświadczenia zmysłowego, o powątpiewalnej ważności.52
—————————
Ibidem, s. 25–26.
Ibidem, s. 26.
49 Ibidem, s. 27.
50 Ibidem, s. 29–30. Husserl pisze: „…oczywistość doświadczenia świata winna być dla celów radykalnego ugruntowania świata poddana uprzedniej krytyce, krytyce dotyczącej jej mocy obowiązywania i jej zasięgu, i że nie powinności przeto uznawać bezkrytycznie jej roszczeń do stanowienia
czegoś bezpośrednio i wprost apodyktycznego.”
51 Ibidem, s. 32.
52 Ibidem, s. 32–35.
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Husserl przyjmuje postawę powszechnego pozbawienia ważności „zawieszenia”, „wyłączenia z gry”, czyli, jak najpowszechniej się w tym kontekście
mówi, postawę fenomenologicznego epoché, wzięcia w nawias świata obiektywnego. To epoché „pozwala […] uchwycić mi siebie samego jako czyste Ja
wraz z moim własnym czystym świadomościowym zżyciem, w którym i dzięki któremu cały świat obiektywny jest światem istniejącym dla mnie…”; czyste ego i jego strumień cogitationes są pierwotne w naturalnym nastawieniu
do świata.53
Powyższy wynik prowadzi naturalnie do pytania o apodyktyczną oczywistość istnienia transcendentalnej subiektywności. Kartezjusz mówi o niepowątpiewalności tego twierdzenia. Husserl zgłasza wątpliwości, np. historyczność ego: do transcendentalnej subiektywności przynależy jej przeszłość,
dostępna w aktach przypominania, a takie akty nie są apodyktycznie oczywiste. Do ego należą też jego zdolności i własności habitualne (habituellen
Eigenheiten).
Husserl wywodzi, że możliwa jest kartezjańska idea uniwersalnej ugruntowanej nauki, w tym filozofii, która jest taką nauką. Jaki jest jednak dowód
tej możliwości, czyli dowód możliwości praktycznego zrealizowania tej idei?
Husserl nie podaje tego dowodu; jest on dla niego sprawą następnych badań, stwierdza jednak czy tylko suponuje, że realizacja idei nauki może
przebiegać „w formie wypełniania nieskończenie rozległego programu”.54
Odnosi się przy tym do realnych nauk (pozytywnych). Są one „tworami
naiwności wyższego [niż życie praktyczne] rzędu, produktami przebiegłej
[klugen] techniki teoretycznej, intencjonalna sprawczość, w której wszystko
się ostatecznie tworzy, pozostaje przy tym jednak nieodkryta”.55 Krytyka
prowadzona w realnym poznaniu, w szczególności w nauce, nie jest krytyką
ostateczną, tj. badaniem pierwotnych sprawczości, odsłanianiem wszystkich
ich intencjonalnych horyzontów.56 Konieczne jest tu samouświadomienie
fenomenologiczne (przez Husserla promowane i jedyne przez niego akceptowane), a w realnej nauce mamy do czynienia tylko z fragmentem samouświadmiania (Selbstbesinnung), tj. z częściowym ugruntowaniem nauk. Jest
ono prowadzone w formie redukcji transcendentalnej: „w formie intencjonalnego wydobywania własnych zasobów transcendentalnego ego, które się
w tej redukcji odsłania.”57 Fenomenologia nie uznaje żadnych oczywistości,
zawiesza wszystko, co jest dane i „czerpie swoje pojęcia wprost ze źródeł
czynności konstytutywnych” […] musi ona dochodzić do „takich systemów
pojęć, które określają podstawowy sens wszystkich dziedzin naukowych.”58
Dochodzi się w ten sposób do sensu i źródeł (wyjaśniania sensu przez źró—————————
Ibidem, s. 36–37.
Ibidem, Zakończenie, s. 255.
55 Ibidem, s. 256.
56 Ibidem.
57 Ibidem, s. 257.
58 Ibidem, s. 258.
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dła) „pojęć świata, przyrody, […] kultury”, czyli wszystkich podstawowych
pojęć konstytuujących obszar nauki (nauk pozytywnych). Fundamentem
nauk o faktach oraz „autentycznej uniwersalnej filozofii w kartezjańskim
znaczeniu słowa” jest nauka obejmująca „całokształt [totale] apriorycznych
i rzetelnych momentów”.59 Ta nauka podstawowa, fundująca, wyprzedzająca
wszelkie inne, jest nauką aprioryczną – o tym, co naczelne i zasadnicze. Stanowi zasadniczy i ostateczny grunt dla wszelkich innych nauk. Opiera się
ona na zasadzie uniwersalnej autorefleksji, na samopoznaniu, najpierw jednostkowego podmiotu transcendentalnego, następnie intersubiektywnego.60

IDEA NAUKI A PODMIOT TRANSCENDENTALNY

Husserlowi chodzi o poszukiwanie „w subiektywności transcendentalnej
najgłębszego ugruntowania wszystkich nauk”.61 Idea nauki kryje się zatem
w podstawach podmiotowości, a konkretniej w transcendentalnym ego, pokrewnym, ale nie identycznym z Kartezjańskim ego cogito.62 W największym
skrócie, cała nauka ma wyrastać z idei, którymi są teleologiczne przeświadczenia ego cogito. Decyzja Husserla jest oparta na szerokim ujmowaniu ego
cogito: „Dokonujemy tutaj teraz, postępując za Kartezjuszem, doniosłego
zwrotu, który […] wiedzie ku subiektywności transcendentalnej: zwrotu ku
ego cogito jako apodyktycznie pewnej i ostatecznej podstaw[y] sądów.”63 Ta
sfera nie wymaga już krytyki i uprawomocnienia, chociaż — jak pisze Półtawski64 — komentatorzy Husserla kwalifikują tę absolutność ugruntowania
jako motyw dogmatyczny, kłócący się z motywem krytycznym uwyraźniającym się zwłaszcza w jego późniejszych pismach. Idea nauki według Husserla
jest projektem – wstępnym i nieopracowanym do końca, który wymaga dalszych badań, a mianowicie między innymi nad wyświetleniem celów i dążeń
ego cogito. Husserl twierdzi, że podstawowym elementem idei teologicznej
rządzącej działaniem naukowym jest wydawanie sądów predykatywnych
oraz ich uzasadnianie. Sądy istotnie uzasadnione są trafne, adekwatne,
a nawet są prawdziwe w sensie korespondencyjnym.65
Jako pierwszoplanową składową ideału mamy więc charakter ugruntowania sądów. Wraz z nimi wkraczają do idei dwie najważniejsze dla Husserla wartości poznawcze: oczywistość (lub doskonała oczywistość) i prawda.66
Są one też ściśle ze sobą związane, łącząc się ponadto z rzeczywistym istnie—————————
Ibidem, s. 260.
Ibidem, s. 260–262.
61 Ibidem, s. 39.
62 Uwagi na ten temat można znaleźć m.in. w książce K. Święcickiej Husserl, WP, Warszawa 1993,
s. 65 i następne.
63 E. Husserl, Medytacje kartezjańskie, op. cit., s. 26.
64 Por. A. Półtawski, Słowo wstępne, do: E. Husserl, Medytacje kartezjańskie, op. cit.
65 Ibidem, s. 17.
66 Ibidem, s. 16–17.
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niem, aż do swoistego ich utożsamienia. Kartezjańska idea „nauki absolutnie
ugruntowanej i uprawomocnionej” jest stale obecna i przewodzi we wszystkich naukach. „Niezależnie – dodaje – od tego, jak mają się sprawy faktycznego jej urzeczywistnienia.”67
Oczywistość naturalnie jest interpretować jako doznanie podmiotu,
a więc, zdaje się, subiektywną: oczywiste są przeświadczenia dla podmiotu —
oczywistość zależy od jego mniemań, odczuć poznawczych, uwarunkowanych między innymi wiedzą, jaką dysponuje. Standardowo w filozofii oraz
intuicyjnie rozumiana nie jest to kategoria specjalnie ważna w obiektywistycznej epistemologii. Trudno też ją zdefiniować jako wartość absolutną;
wydawałoby się, iż ma nieusuwalne cechy wartości zrelatywizowanej — i do
podmiotu, i do jego wiedzy. U Husserla rzecz jest bez porównania bardziej
złożona; nadaje on oczywistości nowe sensy. Przede wszystkim nadaje on
oczywistości moc egzystencjalną; stanowi ona doświadczalną podstawę do
wyrokowania o istnieniu lub nieistnieniu czegokolwiek: „Oczywistość jest,
w najszerszym znaczeniu tego słowa, doświadczeniem tego, co istnieje,
i tego, w jakim charakterze istnieje [von Seiendem und So-Seiendem], jest
właśnie rodzajem duchowego unaocznienia czegoś w jego własnej osobie.”68
Oczywistość jest wszelkim doświadczeniem „w zwykłym, węższym znaczeniu
słowa”. I jest stopniowalna: mniej lub bardziej doskonała.69
Doskonała oczywistość jest powiązana z prawdą (dokładniej, czystą i autentyczną absolutną prawdą): prawda jest korelatem oczywistości. Jeśli nawet nauka nie osiąga prawd absolutnych i „jest zmuszona wciąż na nowo
modyfikować swoje prawdy, to postępuje przecież jednak za ideą absolutnej, naukowo rzetelnej prawdy i wciela się odpowiednio do tego w nieskończony horyzont podążających ku niej przybliżeń [Approximationen]”.70
Idea nauki jest absolutystyczna i fundamentalistyczna: Husserl wskazuje
doskonałą oczywistość i prawdę absolutną jako składowe idei wszelkiego
poznania, a więc też idei nauki. Przyjmuje też nieodwoływalność uzasadnień
sądów w idealnej nauce (tj. w pełni realizującej ideę).71 Z pierwszego wglądu
idea może być odbierana na dwa sposoby – jako przedstawienie tej idei
nauki, która po prostu tkwi w realnej nauce (choć jest zdeformowana albo
ograniczona, ukryta poprzez czynniki deformujące ideał), albo jako normatywnego projektu. Jednak to przeciwstawienie norma-opis i poszukiwanie
odpowiedzi na pytanie wśród jego członów jest tu nieuprawnione. Z jednej
strony, fenomenologia nie jest filozofią normatywną w standardowym sensie, tj. nie narzuca rzeczywistości swych normatywnych postulatów. Jest
odkrywaniem obiektów, w tym obiektów idealnych, w przypadku nauki po—————————
Ibidem, s. 21.
Ibidem.
69 Ibidem, s. 22.
70 Ibidem.
71 Ibidem, s. 16–17.
67
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poprzez wżywanie się” w realną naukę. Z drugiej strony, nie jest ona opisem
tego, co zachodzi, co się dzieje w rzeczywistości: w tym wypadku mówi
o dążeniach do idei nauki, do jej realizacji, do idei jako celu zamierzeń w
nauce. Idea nauki nie jest po prostu obiektem istniejącym, ale idealnym,
potencjalnym, może nigdy nie realizowalnym, ale wytyczającym drogę badaniom. Idea nauki według Husserla jest projektem, którego rozważenie wymaga podjęcia dalszych badań, a mianowicie nad wyświetleniem celów
i dążeń ego cogito.
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idea of science. For Husserl this idea was of tremendous importance: it had to be the
basis of forming a (the) proper philosophy (phenomenology), that is, a philosophy
which was to be an exact science, a new and higher form of science. According to
Husserl, the idea of science is not a free project of individual researchers, scientific
communities, but the very essence of science—changeless, universal, nontransformable, non-culturally and socially loaded, ahistorical, and non-relativized to
scientific praxis. It was attempt to determine a new status of philosophy which led
Husserl’s to the consideration of a universal idea of science.
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KNOWLEDGE OF LANGUAGE
AND A RADICAL SCEPTICISM
ABSTRACT

According to Descartes, it is possible to doubt successfully that there is external
world, all around us, yet still to have language, in place, without any complication.
According to Wittgenstein, to doubt everything about the external world except
language means nothing more than to doubt everything about the external world
including language. Why? No speaker is more certain about the meaning of his
words than about the external things he believes to be unassailable (for example,
that he has two hands and two legs). Without this constitutive connection there
would be no communication of a definite sense. Wittgenstein suggests that, after the
author of the Meditations on First Philosophy adopts the hypothesis of evil deceiver,
we are only under the impression that we deal with language (or that we read a text).
We instead deal with symptoms of something rather different. The objective of this
paper is to critically reassess Wittgenstein’s criticism of the possibility of holding
such a radical sceptical position.
Keywords: Cartesian doubt, certainty, Descartes, epistemology, Evil Deceiver,
knowledge, scepticism, Wittgenstein.

In the first three Meditations on First Philosophy,1 René Descartes presents himself in an extraordinary position. He is not sure whether or not he
has two hands and two legs, or whether he has five fingers on his right hand
and five fingers on the left, but, at the same time, he has no problem whatsoever to understand the language he uses. He precisely understands the
meaning of the words he applies, for example, “two,” “hand,” “existence,”
“certainty,” etc., while everything else about the external world can be considered doubtful.2 Epistemology has since called this position the Cartesian
doubt, or the universal doubt. The concept of this position has been also
traditionally known as the hypothesis of an evil deceiver.
—————————
1 R. Descartes, Meditations on First Philosophy, in: The Philosophical Writings of Descartes, vol.
II., Cambridge University, London 2005, pp. 3–62.
2 Ibidem, p. 16.
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Throughout the centuries, the idea of this position gathered a lot of attention, not only in epistemology and epistemic logic.3 As is well known, the
concept played a key role in the process of establishing the Cartesian doctrine. The relevance of a critical reconsideration of the position lies, for the
most part, in the fact that the first principle of the paradigmatic doctrine—
also known as the argument of cogito—was set up as an answer to it. (Without Cartesian doubt viewed as a meaningful step in our game, there would
be no use for the famous dictum: I am thinking, therefore I exist.) In this
context, it is hard to escape from mentioning the internal connection between the first principle of the paradigmatic doctrine, on the one side, and
the concept of radical sceptical position, on the other.
The possibility of holding such a position became a matter for Ludwig
Wittgenstein. In recordings, named by their editors On Certainty,4 he attempts to remind us that it is impossible to apprehend a scenario in which
I am not sure whether or not I have two hands and two legs, but at the same
time understand the language I use. This idea is problematic, because of the
fundamental way any system of linguistic signs works. If I understand
a language, according to Wittgenstein, I have no doubt about how many
hands and legs I have. There is no first without the second. Why? In any
system of linguistic signs there is a constitutive—unique—connection between what competent users believe to be unassailable, or self-evident, and
what the signs they apply mean.5 As a result, Descartes could not find himself in the situation he claims to have had a personal experience with. The
theoretical concept he applies during the first three of the Meditations is
bizarre. Throughout the centuries, the concept has misled our understanding of such categories as knowledge, certainty, mistake, doubt, justification,
etc.
The main objective of this paper is to critically reassess Wittgenstein’s
criticism of the possibility of holding such a radical sceptical position.
1. By the end of the First Meditation, the author finds himself in a peculiar position: it appears as though whenever he believes in something, whatever that is, he may be completely mistaken.
Two moments lead us to the radical position. In the opening sentences of
the Meditations, there is an appeal from Descartes. He does not merely invite us to suspend statements on any belief that can be questioned; he wants
us to proceed in an orderly way. In epistemology, his reaction to this appeal
is called the method of doubt. He is neither a defender of senseless destruc—————————
F. Suárez, Metaphysicarum disputationum, Mylius Birckmannus 1614; M. Montaigne, The Essays of Michael Montaigne, vol. II., G. Bell 1930; E. Husserl, Cartesian Meditations, Nijhoff 1960.
4 L. Wittgenstein, On Certainty, Harper and Row 1979.
5 Ibidem, §126; D. Davidson, On the Very Idea of a Conceptual Scheme, in: The Essential Davidson, Clarendon, Oxford 2006, p. 198.
3
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tion, nor a proponent of apathy. Quite contrarily, the motivation behind his
invitation (to suspend the majority of our habitual opinions) is to end with
something which can be said to be definitely true. Laurence Bonjour explains: “… the goal is to achieve certainty in our beliefs about the world, to
establish that they are infallibly and indubitably true.” 6 In fact, the method
of doubt is a direct consequence of Descartes’ attempt to rebuild our system
of knowledge from the ground up. His real motivation is that by the end of
process of doubting most of our habitual opinions will be eliminated and
replaced with certainties.
It is evident to Descartes that before we rebuild the system of our
knowledge, we have to reject a number of beliefs we accepted at a very
young age. Amongst them are many unreliable beliefs. He was convinced
that demolishing everything is the only way to discover those beliefs which
are actually unquestionable. In attempting to achieve this goal, no alternative seems available to him.7
By applying this methodology, Descartes gave rise to the modern idea of
our experience of the external world as consisting of two sorts of elements:
a) those which are unassailable, b) those which always involve risk.8 The key
question behind this methodology is: What does not admit the possibility of
doubt? Very quickly, after the first steps of doubting, Descartes concludes
that, definitely, we can question the evidence provided by senses. All sensual
evidence is undermined by his argument of deception and that of dreaming.
The question remains, however, is the evidence provided by the senses all
we can question? The answer is: definitely not! In this context, reason itself
is put into scrutiny as well. For, even understanding is, under certain circumstances, able to let us down, not merely the senses and the imagination.
To make this point imaginable, Descartes introduced the idea of the omnipotent demon who is trying to deceive him at every moment, and in every
possible way.
2. How was such radical doubt introduced? Descartes only begins by
questioning whether it is possible to imagine someone who doubts all the
beliefs he would otherwise take—thanks to his parents, friends, teachers,
etc.—for granted. After consideration, he discovers a method to imagine
this:
“… firmly rooted in my mind is the long-standing opinion that there is an
omnipotent God who made me the kind of creature that I am. How do I know
that he has not brought it about that there is no earth, no sky, no extended

—————————
L. Bonjour, In Defense of Pure Reason, Cambridge University 1998, p. 84.
R. Descartes, Meditations on First Philosophy, op. cit., p. 12.
8 J. Conant, Varieties of Scepticism, in: Wittgenstein and Scepticism, D. McManus (ed.),
Routledge, London 2004, p. 108; D. Davidson, On the Very Idea of a Conceptual Sggcheme, op. cit.,
p. 201.
6
7
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thing, no shape, no size, no place while at the same time ensuring that all
these things appear to me to exist just as they do now?”9

Immediately, Descartes doubts the possibility of such a mistake. God is
supposed to be a good, caring father, not a manipulative demon. Against
this though, he realizes that God has no problem with us being wrong about
the external world from time to time. If it is consistent with the idea of God
being a good father that we are wrong from time to time, why should this be
inconsistent with the idea that we are wrong constantly? Descartes is convinced that these two tenets are not so different. There should be an analogy
between being wrong from time to time and being wrong all the time.
The first real move towards the hypothesis of an evil deceiver is already
made when Descartes accepts the longstanding opinion that an omnipotent
being exists. If we accept the opinion that there is such a being—and, definitely, there is such an idea in our cultural vocabulary—then we also have
to accept the idea that there might be a demon that could cause me to be
mistaken every time I count, for example, my five fingers and five fingers.
The reason for the application of the term “could” is contained in the way
the word “omnipotence” is used in everyday life. Simply, we can agree with
Descartes that if the demon is omnipotent, then he could do whatever he
wants. It looks as if the presentation of the concept of a radical sceptical
position only made the reasons implicitly contained in the meaning of term
“omnipotence,” explicit. It looks as if the philosopher did nothing more.
The recognition that we ourselves being constantly wrong can be consistent with the idea of God as a good father is, in a sense, a culmination of
the method of doubt. Descartes realized that, since his own experience of the
external world could be a deception, managed by the demon, all his beliefs
about external world are, in fact, already successfully doubtful. Therefore, it
is plausible to think that nothing is as it seems! This is, under given circumstances, enough:
“I will suppose therefore that not God, who is supremely good and the source
of truth, but rather some malicious demon of the utmost power and cunning
has employed all his energies in order to deceive me. I shall think that the
sky, the air, the earth, colours, shapes, sounds and all external things are
merely the delusions of dreams which he has devised to ensnare my judgement ...”10

Suddenly it seems reasonable to suppose that everything about the external world that we believe might be in error. As James Conant concludes,
“Under the pressure of the Cartesian investigator’s demand for certainty, we
are led to the discovery that very little in our experience is invulnerable to
—————————
9

R. Descartes, Meditations on First Philosophy, op. cit., p. 14.
Ibidem, p. 15.
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such forms of doubt.”11 It looks as if we are never to be sure whether or
not external things—like fingers, hands, etc.—are as the mind presents them
to us.
It is this extraordinary position that leads Descartes to an equally extraordinary conclusion, that there is nothing in the world that is certain.
This substantial conclusion bestowed to us by the Cartesian voice is something we can all apprehend without problems. The act of demolishing everything seems to fit the criteria of a meaningful step. As a result, Descartes
searches for a way to effectively block the possibility of such a wide-ranged
deception. (That is the reason why Cartesian doubt is seen, even today, by
many, as the turning point in the quest for real knowledge.)
3. One more feature of Cartesian doubt to emphasize: is that after Descartes adopted the radical sceptical scenario, only one classification of object
seemed to make sense not to doubt, the class consisting of the meaning of
basic terms.
The term “two,” for example, Descartes uses, claiming he is not sure
whether or not he has two hands and two legs. This term is presented as
something obviously reasonable to any reader. The meaning of this term is
something, it is suggested to us, we can grasp without difficulty. It is possible to doubt successfully that there is external world, all around us, yet still
have the meaning of the term “two”, in place, without any complication.
How is this possible? From the Cartesian perspective, without taking the
process of the understanding of such basic terms for granted, there would
be no thinking whatsoever. Without language there would be no rationality,
no discussion, no questioning, nothing at all. Therefore, language itself must
be accepted by any participants in this discussion. According to Descartes,
the meaning of basic terms must be accepted even by a defender of radical
scepticism. It seems that it is almost impossible to escape from the result of
this transcendental argument.
In the Principles of Philosophy, Descartes openly confesses that when
denying that there is an external world, by the end of the First Meditation,
he did not doubt the meaning of the words he was using. Instead, he counted on them. “And when I said that the proposition I am thinking, therefore
I exist is the first and most certain of all to occur to anyone who philosophizes in an orderly way, I did not in saying that deny that one must first
know what thought, existence and certainty are ...”12
Descartes calls these basic meanings “common notions” and presents
them as deliverances of natural light. In the first three of the Meditations,
these notions of greatest simplicity are, of course, supposed to be fully
—————————
J. Conant, Varieties of Scepticism, op. cit., p. 108.
R. Descartes, Principles of Philosophy, in: The Philosophical Writings of Descartes, vol. I.,
Cambridge University, London 1985, 196.
11
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engaged with in the process of destruction as well as in the process of construction. They are expected to work even in the situation in which everything else is thought to be unreliable. Simply, they are there. As if there were
no doubts about the coherence of the substantial conclusion that there is
nothing in the world that is certain, given that the meaning of such basic
terms is, in fact, absolutely certain. And, after all, as if there were no problem, under such extraordinary circumstances, with applying the very idea of
communicating a definite sense.
For the follower of the paradigmatic doctrine, it is not a problem to apprehend the position, as described by the first three of the Meditations, as
conceivable. Without question, it is reasonable for the Cartesian to imagine
circumstances, under which he rejects everything he believes in, except the
meaning of terms he uses. It is an activity we can all engage in, according to
him, if we choose to. (In fact, we should—at least once in a lifetime—try to
take part in this activity. This is a kind of experience by which a true philosopher is made.)13
According to the view of most scholars, the confession from the Principles of Philosophy is important. Now, it is clear that after adopting the hypothesis of the evil deceiver, Descartes did not doubt everything. He counted
on the meaning of basic expressions and basic principles.14 It seems that this
explicit recognition makes this exotic position a bit less exotic.
4. There are different opinions on the way out of the given situation:
From Descartes’ perspective, our strategy should be to set out something
that is true, no matter what the demon can achieve: a demon-proof point of
certainty. In this situation, while everything about the external world we
believe in is in question, no other reaction seems reasonable to him. Our
target should be to find something that is unassailable: a necessary truth
that can block the demon. He himself produces this in the famous dictum:
Cogito, ergo sum.
If I am wrong about the external world all the time then I also exist. It
seems that there is nothing the demon can do about it. If I did not exist, who
would be the producer of all the mistakes and the victim of manipulation?
Doubting does not make sense, here. According to Descartes, as far as I am
mistaken, there are no questions possible about the statement that I do exist! In this recognition consists the first principle of the Cartesian doctrine:
the argument of cogito. From this very point, the construction of the modern world-view began.
—————————
E. Husserl, Cartesian Meditations, op. cit.
A. Kenny, Cartesian Privacy, in: Wittgenstein, Philosophical Investigations, G. Pitcher (ed.),
Doubleday and Company, New York 1966, p. 361; W. Röd, Die Philosophie der Neuzeit 1, Von Francis Bacon bis Spinoza, Verlag C. H. Beck 1998.
13
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Another author concerned with the traditional philosophical concept, albeit with very different results, is Wittgenstein. First of all, he seriously asks:
“So is the hypothesis possible, that all the things around us don’t exist?”15 As
a consequence of a resolute negative answer to this, Wittgenstein denies that
the strategy promoted by Descartes is correct—or even reasonable. On the
contrary, when facing this particular vulnerability, he finds absolutely nothing worth answering.16
Despite the transcendental argumentation from part 3, in reality, nobody can be sure what the words Descartes uses mean, when he doubts that
there is external world, all around him. Nobody can grasp the meaning of
his words with the level of certainty that is necessary for the successful act of
communication. Why? Wittgenstein reminds us that, “If you are not certain
of any fact, you cannot be certain of the meaning of your words either.”17
Consequently, the hypothesis of evil deceiver represents only an empty
threat. There is no reason to answer it. This theoretical challenge represents
rather a kind of abnormality that should be treated as such. It seems as if it
were impossible to take the traditional philosophical concept seriously.
5. Wittgenstein’s critical analysis of the traditional concept is concerned
with four main areas of interest: A) the concept of understanding, B) believing, C) doubt, D) mistake.
A) The author repeatedly suggests that a solution to the problem of evil
deceiver lies, metaphorically said, in our terminology. This problem is not
about what the omnipotent being could or could not do. (There is no need
for help from theology, therefore.) This question is about what we are able to
understand.
Descartes thinks that he is able to understand the situation, in which he
is wrong in every moment, he believes in something. For example, he admits
that he might be wrong about how many hands and legs he has. Wittgenstein replies: “If I am wrong about this, I have no guarantee that anything
I say is true.”18 In such a case—if I have no guarantee that anything I pronounce is true—I have no system of linguistic signs. I am only under an impression that I use a language. In fact, this is what a collapse of communication looks like.
Perhaps, it is useful to add a few remarks, here. It is useful to add that,
according to Wittgenstein, our judgments and attitudes—those we ordinarily
—————————
L. Wittgenstein, On Certainty, op. cit., § 55.
M. Koeber, Certainties of a World-picture: The Epistemological Investigations of On Certainty, in: The Cambridge Companion to Wittgenstein, H. Sluga, D. Stern (eds.), Cambridge University,
Cambridge 1996, p. 411; D. Moyal-Sharrock, Wittgenstein on Knowledge and Certainty, in: A Companion to Wittgenstein, H. J. Glock, J. Hyman (eds.), Blackwell, Gichester 2017, p. 550.
17 L. Wittgenstein, On Certainty, op. cit., § 114.
18 Ibidem, § 69.
15
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hold and are prepared to defend—form a system. It does not matter whether
I am—as a cogito—aware of it. Important is that what I know—or what I am
justified to know—is always a part of the broader structure in which consequences and premises give one another mutual support. The structure our
judgments and attitudes form is the space in which our categories, hypotheses and arguments have their life. Without it, there is no criterion, no argument, no statement, no experiment, etc.19 The reason we have the system,
however, is not that we find it convincing, or acceptable, or reasonable. In
fact, the broader structure, in which consequences and premises give one
another mutual support, is something given to us long before we are able to
evaluate anything.
It is also useful to add that in our system, there is a constitutive—
unique—relationship between the unassailability of certain judgments, on
the one hand, and the understanding of them, on the other. As a result,
there is a sum of statements which are, so to say, exempt from reasonable
doubt. Wittgenstein suggests that, as the process of justification must have
an end somewhere, our convictions and reasons have the bottom. We can
find the bottom, for example, in situations in which we are—after a certain
amount of irritating questions—forced to exclaim: Simply, this is what I do!
What are those situations like? In such a situation, we usually feel sure that
our action is reasonable; however, we also feel that we are unable to provide
a good, that is, satisfying answer to the interlocutor (mostly, our own child).
These strong convictions without good reasons are playing a constitutive role in our game: they are playing a role of foundations for action and
scientific research. According to Wittgenstein, these foundation-walls are
said to be unconditionally true, yet the real role they play consists in that
that they are never called into question, and, in many cases, never even explicitly formulated. “The child learns to believe a host of things. I.e. it learns
to act according to these beliefs. Bit by bit there forms a system of what is
believed, and in that system some things stand unshakeable fast and some
are more or less liable to shift. What stands fast does so, not because it is
intrinsically obvious or convincing; it is rather held fast by what lies around
it.”20
The structure our judgments and attitudes form is not in place because it
has unquestionable foundations. From the new perspective, the foundationwalls for action and scientific research are carried by the whole system; it is
not that they are carrying the system by their self-evidence or something of
that kind. (That is also a reason behind the lack of good reasons we always
feel when we deal with questions about the bottom of the process of justification.)
—————————
19
20

Ibidem, § 105.
Ibidem, § 144.
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It means that, in some cases, when I accept a statement to be unconditionally true, or self-evident, it sends others a signal that I am, in fact,
a competent user of the language. Sometimes, this is what our statements
do. In Wittgenstein’s words, “The truth of my statements is the test of my
understanding of these statements.”21 This means that I cannot say that, for
example, I am not sure how many hands I have, and present it as a true
statement. In the same way, I cannot say that I am sure I have senses, and
present it as a false statement. To make such moves, in Wittgenstein’s view,
is not even a mistake. Why? It is not certain, whether I understand what
I say when I make such moves.
The author points out that if someone gives signs of doubt in situations
in which others never do, the others cannot understand his signs of doubt as
such.22 The person, who says that he is not sure whether or not he has two
hands, does not, in fact, play the same game as we do. His moves are not
from our structure. It is unclear to us, what the practical effects of these
moves would be. (This is also why we do not know what it would mean to try
to convince him that he has two hands. We have no idea, from Wittgenstein’s perspective, how to accomplish that.) We would not understand such
a human being, because we would not be sure what he would still allow to be
counted as evidence and what he would refuse. It seems that he should have
to doubt all sorts of things that stand fast for us.23
Based on this, we come to the conclusion that we cannot be sure whether
we understand the meaning the sceptic’s terms possess or do not. We may
think that by the term “hand,” for example, he means the organ we all do,
but, easily, it can turn out that he has in mind something different. He may
mean by it, for example, what we mean by “yellow.” We may think that by
“plus” he means the function we all mean, but it can turn out that he has in
mind the one Saul Kripke calls “quus.”24 Here, these possibilities simply
cannot be ruled out.
The fact is that, when dealing with the radical sceptic, we can never
be sure. Due to this, Wittgenstein asks a fundamental question: “How
do I know that he uses the words I doubt it as I do?”25 Honestly, I do not
think that there will ever be a constructive answer to this metalinguistic
question.
B) Descartes is sure that it is possible to believe a single sentence. At the
beginning of any special science, what we believe in is a single statement (or
a few statements). According to Wittgenstein, this metaphor is seriously
—————————
Ibidem, § 80.
Ibidem, § 157.
23 Ibidem, § 247.
24 S. Kripke, Wittgenstein on Rules and Private Language, Blackwell 2002, p. 15.
25 L. Wittgenstein, On Certainty, op. cit., § 127.
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misleading.26 When we believe in something, whatever it is, we are already
in a whole structure in which consequences and premises give one another
mutual support. In other words, we are always dealing with far-reaching
connections between different sentences. “When we first begin to believe
anything, what we believe is not a single proposition, it is a whole system of
propositions. (Light dawns gradually over the whole.)”27
It is also useful to add that what is a justification for a belief—for example, that I have two hands—is never anything I can decide, myself. (A sight
of my hands, therefore, cannot be taken as a justification for this belief.) In
contrast to Descartes, Wittgenstein suggests that it is not up to me—as an
individual—to decide, what is telling ground for a belief. This has nothing to
do with my individual—mental—life. If there is anything like justification for
a belief, it does not depend upon any individual.28
To decide whether something is a justification for a belief or not, is, under normal circumstances, rather a matter of the rest of our proceedings,
actions and characteristic manifestations. Most importantly, it is a matter of
our normal manner of making judgments.
C) Descartes is sure that there is a way how to imagine a human being
who doubts all the beliefs he otherwise takes—thanks to his parents, teachers, etc.—for granted. Wittgenstein doubts the conventionality of this metaphor. He is convinced that, there is no way in which to imagine someone
who doubts all criteria his making judgments relies on. To imagine this
would mean to imagine a thinking person without any system, in which consequences and premises give one another mutual support. However, it is not
easy to achieve. Such a person, if similar to us, would be unable to differentiate between the right and wrong way. (If not completely different from us,
he would be without any criterion, to start from, and also without any clear
idea of something being a criterion for something.) This person would be
unable to communicate even with himself.
As already said, what we know—or what we are justified to know—is always a part of a broader structure. What we doubt we are justified to know
must also fit into the rest of our proceedings, actions and characteristic
manifestations. Characteristic manifestations of what we call “doubting” are
only characteristic of it in particular circumstances, not always. For example, I cannot participate in what the Cartesian voice is performing at the end
of the First Meditation: I cannot be in doubt at will. In fact, even the logical
possibility of doubt alone is not a reason for doubting. Any doubt we bring
—————————
A. Ayer, Can There Be a Private Language?, in: Wittgenstein, Philosophical Investigations,
G. Pitcher (ed.), Doubleday and Company, New York 1966, p. 259.
27 L. Wittgenstein, On Certainty, op. cit., § 141.
28 M. Williams, Wittgenstein’s Refutation of Idealism, in: Wittgenstein and Scepticism,
D. McManus (ed.), Clarendon, Oxford 2004, p. 93.
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in must have a place in our structure. For instance, any reason for doubt
presupposes the intelligibility of reasons against it. That is a reason why
doubting all the statements about the external world we are prepared to
defend is just not what we call “doubting”. (This scenario rather demonstrates that we have no problem to give ourselves a completely false characteristic of what we are concerned with.)
Descartes takes for granted that doubting everything is the only way how
to find those beliefs which are unquestionable. Wittgenstein tries to remind
us that this model of doubt does not fit into the rest of our normal activities.
The theoretical intention behind the method of doubt does not, in fact, fit
into the rest of what we are able to understand. As already stated, we do not
have an idea what the sceptic’s statements mean. (In case we seem to have
an idea, we could not apprehend their practical effects on us.) We could not
even successfully reconstruct the system from which the sceptic operates.
The truth is that when dealing with someone who doubts our own existence,
we can never be sure. Wittgenstein’s reaction is strikingly resolute: “The
reasonable man does not have certain doubt.”29
D) Descartes is sure that there is an analogy between being wrong about
the external world, from time to time, and being wrong about it constantly.
According to Wittgenstein, it is not true that mistakes merely get more and
more improbable as we pass from being mistaken, from time to time, to
being mistaken all the time. It seems to him that the Cartesian voice is under
an influence of false grammatical analogy. At some point, this activity has
completely ceased to be a normal activity. As a result, it is not correct to
label radical doubt as a mistake. At the end, the position falls under different category: “Not every false belief of this sort is a mistake.”30 To be wrong
about the external world constantly is a mental disturbance, rather than
a wrong move.
Wittgenstein also suggests that there is no similarity between what we
call a wrong move, on the one hand, and mental disturbance, on the other.
Quite the opposite, there is a significant difference between them. “But what
is the difference between mistake and mental disturbance? Or what is the
difference between my treating it as a mistake and my treating it as mental
disturbance?”31 If I am wrong about an age in which I live—if I, for example,
believe that I live in the age of Louis XIV—that could hardly be called a mistake. If I seriously believe that I write this text in Chinese that should also
not be called a mistake. According to Wittgenstein, a wrong move is always
possible to make a part of what we already understand; an expression of
mental disturbance is not possible to make part of it.32
—————————
L. Wittgenstein, On Certainty, op. cit., § 220.
Ibidem, § 72.
31 Ibidem, § 73.
32 Ibidem, § 75.
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A wrong move has a place in our structure. When someone is wrong,
sooner or later, we always understand what is the problem. In this regard,
the situation is much more complicated, when we deal with a mental disturbance. “If I believe that I am sitting in my room when I am not, then
I shall not be said to have made a mistake. But what is the essential difference between this case and a mistake?”33 The answer is: mental disturbance
does not have a ground, it only has a cause; mistake, on the other hand, has
always both of them. This is a main reason why there is no need to answer
the challenge from the Meditations. There is no reason to feel excited about
the theoretical challenge the sceptical position represents. The position,
however exotic and attractive, does not have a ground, it only has a cause.
6. In attempting to critically reassess Wittgenstein’s criticism of the traditional philosophical concept we can look at a few typical reactions to it.
On the one hand, there are authors who agree with Wittgenstein. Crispin
Wright, for example, claims: “This reflection … delivers a modest but successful coup against one kind of scepticism.”34 Daniele Moyal-Sharrock is
more explicit: “… Wittgenstein elucidates the concept of doubt in two ways:
he shows that universal doubt is impossible, and he shows that not everything that has the appearance of doubt is doubt …”35 On the other hand,
there are authors who either do not agree with Wittgenstein’s presentation
of the sceptical threat, or do not see the outcome of the presentation in
terms of the metalinguistic dissolution of the threat. Here, I try to analyse
three selected objections.
I) The sceptic is using his words not in accordance with their normal use
intentionally. There is no sense in pointing this out to him in the way On
Certainty does.
II) Wittgenstein does not understand that, during the process of doubting, we have to presuppose the meaning of basic terms. Therefore, his criticism is not connected with the process itself.
III) It is possible to formulate the sceptical position in a way that is not
affected by the criticism. We all understand the re-formulation of the position.
In what follows, I try to deal with these objections, step by step. By doing
so, my intention is to outline a real impact of the metalinguistic criticism.
I) The initial objection can be associated with Michael Koeber. According
to him, the sceptic’s use of words is not in accordance with their ordinary—
or normal—use. Evidently, there are shifts and changes. Koeber could without problem agree with Wittgenstein that Descartes’s dealing with linguistic
—————————
Ibidem, §195
C. Wright, Intuition, Entitlement and the Epistemology of Logical Laws, Dialectica, 58, 2004,
p. 165.
35 D. Moyal-Sharrock, Wittgenstein on Knowledge and Certainty, op. cit., p. 551.
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signs detaches him from our structure, and from the ordinary criteria we
use. Nevertheless, he would not agree that this represents a problem for
Descartes. He claims: “His sceptical question therefore belongs to a purely
theoretical undertaking and does not involve concerns about any practical
needs.”36 In other words, there is no sense in attacking Descartes on the
basis that he does not follow our everyday practical criteria; it does not have
a sense to point out that his words are not from our structure in the way On
Certainty does.37 Descartes’s words are not from our structure, because this
was exactly his intention: to step up from it. He cannot be criticized for what
was his explicit intention, can he?
At first sight, it does seem that Koeber is, in his criticism of Wittgenstein’s treatment of the traditional concept, correct. As already stated, the
remarks from On Certainty do point out that the sceptic’s moves with words
are not from our structure. Is Wittgenstein’s criticism finished, then?
Firstly, if anything really does not make a sense, it is an attempt to present A), B), C), and D), as if the analysis was a part of the ordinary language
philosophy movement: as if the analysis was part of the criticism of past
metaphysical ideas as misuse of our everyday practical language. However,
as can be verified, the quotations from On Certainty in parts 4 and 5 are not
about any practical issue. On the contrary, these are metaphysical remarks
about the background of a metaphysical issue par excellence. In another
words, Descartes’s statements about demolishing everything belong to
a purely theoretical undertaking in the same way as Wittgenstein’s statements about the role of certainty in demolishing anything. The second author detaches himself from the ordinary use of language when writing
On Certainty (see his using of the term “grammar”), in exactly the same
way as the first when creating the Meditations (see his using of the term
“thinking”). There is no difference between these two theoreticians, in this
aspect.
Secondly, it is obvious that Descartes does not want to follow the criteria
of his day. Definitely, he wants to detach himself from the late-scholastic
world-view given to him as a child. However, at the same time, he wants to
be interpreted as an intelligent being by his readers. I am absolutely sure
that this is a part of his intention: he does not want to detach himself completely. At a minimum, he intends to be readable. From Wittgenstein’s perspective, he failed. The statements about a situation in which nothing is as it
seems, are not, for example, readable. Despite the fact that Descartes’ motivation was to step up from the late-scholastic structure of his day and to
rebuild it, in trying to do it—at the very beginning—he applies something
—————————
36 M. Koeber, Certainties of a World-picture: The Epistemological Investigations of On Certainty, op. cit., p. 437.
37 J. Conant, Varieties of scepticism, op. cit., p. 110; D. Moyal-Sharrock, Wittgenstein on
Knowledge and Certainty, op. cit., p. 550.
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bizarre: an unintelligent concept. (Due to this, the first principle of the
modern world-view represents an answer to an unintelligent question.)
Thirdly, it is not at all evident whether Descartes really wants to detach
his sceptical question from the everyday normal use of language, as Koeber
suggested. In the text, we see rather the opposite tendency: to connect the
question by all possible means to our ordinary thinking. For example, the
presentation of the sceptical position itself is designed in such a way; as if
the concept of the position only makes reasons which are implicitly contained in the meaning of word “omnipotence,” explicit. As already suggested
in part 2, it looks as if Descartes did nothing more when introducing the
extraordinary position. Evidently, his intention was not to detach himself
from the everyday—normal—criteria we use. In contrast to Koeber’s view,
his intention was to present the scenario as unproblematic consequence of
our everyday beliefs. (There are, of course, other examples of this tendency.)
These are the main reasons why I believe that the metalinguistic criticism
of the traditional concept is not finished, thanks to I).
II) The next objection to Wittgenstein’s criticism of the traditional concept can be associated with Wolfgang Röd.38 According to him, there is, in
fact, only a limited discussion between Wittgenstein’s remarks and the process of establishing the Cartesian doctrine, because Wittgenstein fails to
realize that the process presupposes the common notions, the meaning of
basic terms. Wittgenstein misunderstands the fact that the author of the
Meditations does not, even when claiming: there is nothing in the world
that is certain, doubt the notions of greatest simplicity he applies. For, he
realized very well, centuries before the remarks from On Certainty, that it
would be impossible to claim anything without these notions. Wittgenstein
is presented, therefore, as somebody who took the hypothesis of evil deceiver too seriously. In fact, according to Röd, it was not meant to be taken in
such an absurd manner (as if we could question literally everything). If taken in this radical way, it seems entirely natural that it would only lead us to
failure.
Is this objection correct? Definitely, there can be found statements, in
which Wittgenstein declares that such a doubt, in which we question everything, could not even successfully establish itself, in reality. If there were no
other remarks, containing other arguments, Röd would be in II), most probably, right. However, there are statements, which are containing significantly different lines of criticism of possibility of that doubt.
Wittgenstein is reminding the sceptic that to doubt everything about the
external world except common notions means nothing more than to doubt
everything about the external world including common notions. There is no
other possibility, no matter what kind of system we use. The meaning of
—————————
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basic terms could not be an exception from all other entities of the external
world. Quite the opposite, it is evident that if there is no shared certainty
about the external world, then there could be no meaning of a word!
When creating the Meditations, Descartes probably could not realize
that he, in fact, cannot know, what his basic terms mean, when he questions
everything external he believes in. He does not see that, under such circumstances, he would be simply unable to communicate a definite sense. In any
language, there is a constitutive connection between the self-evidence of
certain beliefs, on the one side, and the meaning of certain signs, on the
other. According to Wittgenstein, there is no second without the first. No
speaker is more certain about the meaning of his words than about the external things he takes to be unassailable (for example, that he has two hands
and two legs). Without this unique connection, there would be no communication of a definite sense.
At the end, Röd’s pointing out that the Cartesian voice does not doubt
everything, because he is not questioning common notions, is pointless. It
looks as if Röd did not identify one crucial, i.e. metalinguistic dimension in
the philosophical content of Wittgenstein’s remarks. As a consequence,
there is only a limited discussion between his criticism and the analysis from
A), B), C), and D).
III) The last point of criticism can be associated, again, with Koeber. According to him, there is a significant re-formulation of the mentioned sceptical position, which seems not to be affected by the remarks from On Certainty. The new formulation does not, surprisingly, consist in denying the
existence of external world. It consists in asking a single question: “Granted
that you are now in circumstances which are from an epistemic point of view
the most favourable ones in which we can actually be, how do you know that
you are not dreaming?”39 From Koeber’s perspective, no criticism from the
On Certainty does show that asking this question is a misuse of language.
On the contrary, this question seems perfectly understandable: “… we all
take this extraordinary doubt to be grounded in reasonable considerations.”40 In other words, we all have an ability to acknowledge the possibility
of this doubt. Is this a problem for Wittgenstein?
In fact, the new formulation of this sceptical question is based upon an
ambiguity of the term “knowledge” as it is used in ordinary language as well
as in the language of special science. In On Certainty, we are frequently
warned about this ambiguity.
Amongst other things, the philosophical remarks are driving our attention to the fact that there is a difference between two categories: knowledge
—————————
39 M. Koeber, Certainties of a World-picture: The Epistemological Investigations of On Certainty, op. cit., p. 437.
40 Ibidem.
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and certainty.41 They possess different places in our structure and play different roles in our activities. As a result, I do not have, in fact, a knowledge
that I am not dreaming. (I do not have the verified knowledge that I am not
under the influence of an evil deceiver.) Here, the adequate approach consists in claiming something different: I am certain that I am not dreaming.
I do not know that. Definitely, I do not know that in the same way I know
that, for example, tomorrow will be sunny, in Paris. Why? I have no justification for believing that I am not dreaming, right now.
In fact, I have no good reasons to give to an interlocutor. On the other
hand, I have good and persuasive reasons to provide to a sceptic, who
doubts my statement that tomorrow will be sunny, in Paris. Here, the question: “How do you know that?” is not a surprise. I know very well how to
handle such a sceptic.
In what was just said consists, in fact, an essential difference between
the two categories: between knowing that tomorrow will be sunny, in Paris,
and being certain that I am not dreaming, right now. What is going on?
From Wittgenstein’s perspective, it always makes perfect sense to ask for
a justification of what we know. However, it does not make a lot of sense to
ask for the justification of what we are certain about. In our structure, that is
exactly what it means to be certain about something.
Based on this, we come to the conclusion that the re-formulation of the
sceptical question does not at all represent a problem for the metalinguistic
criticism of the traditional concept. How do I know that I am not dreaming,
then? Wittgenstein’s answer is: I do not know that. I am certain about it!
Conclusion: What are the concrete results of the metalinguistic criticism of the hypothesis of evil deceiver? Are there any? From my perspective,
the critical analysis of the traditional concept represents an indirect assault
on the intelligibility of the important—and, in a sense, unifying—story of
modern philosophical thinking. (The story, on accepting of which Bertrand
Russell could without problem agrees with Edmund Husserl, for example.)
The remarks from On Certainty suggest that, after the Cartesian voice
adopts the hypothesis of evil deceiver, we should stop reading the text. As
a result of A), B), C), and D), we should stop reading the Meditations on
First Philosophy—one of the most influential works of metaphysics, epistemology and philosophy of mind—right at the end of the first chapter. And
we should not continue in this activity. Meaningful content of the book ends,
in fact, there. Why? Because we are not certain what the words Descartes
uses mean, nor are we certain whether they play the role of word, at all.
After he adopts the philosophical hypothesis, we are only under the impres—————————
F. Stoutland, Wittgenstein: On Certainty and Truth, Philosophical Investigations, 21, 2002, pp.
204–208; D. Moyal-Sharrock, Wittgenstein on Knowledge and Certainty, op. cit., pp. 547–549.
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sion that we are dealing with language (or that we are reading a text). From
Wittgenstein’s point of view, we are instead dealing with symptoms of something rather different.
In any case, we cannot be sure whether we understand the Cartesian
voice or not. This is the single most important result of the critical analysis.
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ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA A RADYKALNY SCEPTYCYZM
STRESZCZENIE

Według Kartezjusza, możliwe jest skuteczne zwątpienie we wszystkie aspekty
świata zewnętrznego, poza językiem. Według Wittgensteina, zwątpienie w cały świat
zewnętrzny z wyjątkiem języka nie jest niczym więcej niż zwątpieniem w świat wewnętrzny włącznie z językiem. Dlaczego? Otóż żaden użytkownik języka nie jest bardziej pewny znaczenia swoich słów, niż pewny jest bytów zewnętrznych, które uważa
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za niepodważalne (np. że ma dwie ręce i dwie nogi). Bez tego powiązania konstytutywnego, nie byłoby komunikacji sensu definitywnego. Wittgenstein sugeruje, że
kiedy autor „Medytacji o pierwszej filozofii” przyjmuje hipotezę „złośliwego demona”, odnosimy tylko wrażenie, jakobyśmy mieli do czynienia z językiem (albo czytali
tekst). W istocie mamy do czynienia z symptomami nieco innego zjawiska. Celem tej
pracy jest zbadanie Wittgensteinowskiej krytyki możliwości przyjęcia tak radykalnie
sceptycznego stanowiska.
Słowa kluczowe: wątpienie kartezjańskie, pewność, Kartezjusz, epistemologia,
zły zwodziciel, wiedza, sceptyzm, Wittgenstein.
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SOURCES OF PHILOSOPHICAL REFLECTION.
IRRATIONALITY OF RATIONALITY AS A SUBSTRATE
ABSTRACT

This work attempts to reconstruct the culture that contributed to the philosophical
way of thinking. My goal is to extract two important factors: religion carrying individual experience and the importance of certain ideas which are present in that culture. Sources of philosophical thinking can be found in the structure of polis. Only
on its basis could the idea of the wise man and citizen as well as religion-oriented
individual experience be raised. Greek polis paves the way for a new style of thinking
by creating the conditions for its citizens to follow the ideal, regardless of the position they occupy in society. Sustainability, which should be a feature of a good citizen, is also the essence of society. Highly positioned wisdom as moral reflection
tinged with religiosity allows thinking according to the laws of logos. Finally, the
experience offered by the mystery cults leads to the transformation of their own
existence and the emergence of a way of recognition of reality different than before.
Undeniably, all the elements related to structure policies with its ideals contribute to
the emergence of a new way of thinking in the form of philosophy. One could say
that the philosophical objectivity is preceded by the subjectivity and rationality of its
roots dating back to irrationality.
Keywords: irrationalism, divinity, structure polis, philosophy, religious experience.

The emergence of philosophy in Ancient Greece is the phenomenon
which goes down in history with “golden letters.” Nowadays, there is no
doubt that philosophy is a great benefit both as a mode of thinking and as
a scientific basis. What becomes problematic when we try to search for the
sources of philosophical thinking is the choice of one significant determinant from a number of factors shaping this form of thinking. In my reflections, I refer to the literary output of the acknowledged researchers of the
ancient religion and philosophy, such as Károly Kerényi, Werner Jaeger,
Walter Burkert, Jean P. Vernant, Eduard Zeller, Martin P. Nilsson, Walter
Otto, John Burnet. According to them, it is religion and social transformation which play an important role in the formation of the mentality of the
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ancient Greeks. In his monumental work, Early Greek Philosophy, John
Burnet refers to religion as to the phenomenon which influences the creation of a new style of thinking and which, as speculative thinking, is opposite
to mythical thinking. At its very beginning, philosophy means the rejection
of religion; in its mythical aspect. The divine epithets which create speculative thought, such as “ageless” and “deathless,” are borrowed from religion.
Burnet says: “In its religious sense the word ‘god’ always means first and
foremost an object of worship, but already in Homer that has ceased to be
its only signification.”1 Not only does philosophy reject mythical thinking
but also the practical use of mathematics, adopted from Egyptians. The intellectual effort of the early Greek philosophers results in the formulation of
the theory which, with time, becomes a certain style of life. The views of
Zeller and Vernant on the emergence of philosophy seem to be similar. Both
the researchers point out that social transformation creates the possibility
for speculative thought to emerge. Vernant presents the sources of philosophy in the socio-political context and he thinks that the emergence of polis is
a decisive factor behind the emergence of philosophy and various forms of
religiosity. For Zeller, the religious element is important for the formulation
of the theory about the beginning of philosophy. Both the belief in the
Olympian gods as well as the cult of Dionysus, which comes from Thrace
and becomes very popular in Hellas, is a strong impulse towards thinking
according to the laws of logos.2 Homer’s mythical stories in which toohuman gods, as the product of the artistic imagination, must listen to Moira
(immutable fate), bring about the conclusions related to the natural law.3
Zeller thinks that Hesiod manages to convince the ancient Greeks that god’s
blessing depends on their diligence and mind. In his works, he presents
himself as a person who wants to tell people the truth and improve them
morally. He stands at the border between two epochs as a forerunner of
speculative thought.4 The second wing, which enables human thought to
soar in order to create philosophical theories, is the cult of the god of life
and death, Dionysus. Both his Spirit as well as practice, which are completely new in the Homeric world, meet with a strong opposition but, with time,
win for themselves a place among the native gods. The clash between two
religious options creates a certain intellectual ferment which develops a new
impulse towards thinking.5 When reconstructing the fragment of reality, i.e.,
philosophical thinking at its beginning, we cannot forget about the complex
and ambiguous socio-cultural background. My goal is to draw two important
factors from this background: religion carrying individual experience and
—————————
J. Burnet, Early Greek Philosophy, London 1920, p. 11.
E. Zeller, Outlines of the History of Greek Philosophy, L. R. Palmer (trans.), New York 1955, pp.
15–23.
3 Ibidem, p. 15.
4 Ibidem, p. 16.
5 Ibidem, pp. 18–21.
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the importance of certain ideas present in that culture. The concepts, which
are important constituents of philosophical thought, can be formulated on
the basis of empiricism. Although the social world polis creates the conditions for the formulation of such concepts as immortality, infinity, immutability, eternity, non-complexity etc., it does not generate them by itself. That
is why the thesis that philosophical thought is the result of laicization must
be false. To approach religion, including the Greek religion, I use the concept of Rudolf Otto. In the centre of every religion there is numinosum
which cannot be compared to anything known in the existing world. According to Otto, sacrum manifests itself in the reality which has a totally different order than the natural reality. Our language can only express things
which respond to our sensory experience. Therefore, only through analogy
we can express what is beyond that experience, what is outside of it. Religious reality is given to a man in an a priori way and, therefore, it can be
justified by means of neither the reason nor logical thinking. Therefore, religious irrationality is not an opposite of rationality. It points to sources of its
origin different than rational. Only in religious experience the element of
irrationality is present, and it leads to the experience of the extraordinary. 6
The rational elements make this experience absolutely perfect, in accordance with the moral rules. Philosophy as rational thinking is a completely
new quality in the culture of the ancient Greeks. It emerges in the BC 7th as
an entirely new way of thinking about the world, gods and a man, and it is
created thanks to the intellectual atmosphere of polis.

THE STRUCTURE OF GREEK POLIS AND THE BEGINNING
OF MORAL REFLECTION

We agree with Vernant’s opinion that the fall of Mycenaean Greece and
various types of crises lead to social transformation which, in return, influences the changes in the way of thinking of Hellenes.7 When reconstructing
the history of Hellenes as well as the archaic and classic epochs, we encounter various phenomena which are an important factor for the emergence of
a certain way of thinking about the world and a man. Regal authority gives
way to the aristocratic state, which means that the king, the ruler, not only
changes the name but also the nature.8 Therefore, in view of its functions,
power becomes dispersed, which results in various forces existing in the
—————————
6 Cf. R. Otto, The Idea of the Holy: an Inquiry into the Non-rational Factor in the Idea of the Divine and Its Relation to the Rational 1923, see: https://archive.org/details/theideaoftheholy00ottouoft.
7 Cf. J. P. Vernant, The Origin of Greek Thought, 1984 (1962), Cornell University Press. Hereafter
I refer to this work in its 1969 Polish edition; the book has been translated by Jerzy Szacki, pp. 26 –
52.
8 Ibidem, p. 32.
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society clashing with one another. The concepts characterising the social
order of the 7th century BC are proportion and sustainability. Although the
number of aristocrats as well as impoverished people is still considerable,
the middle class plays a “moderate” role, introducing balance between two
opposites.9 Solon, a lawmaker, is a man of “the centre” who turns polis into
harmonious cosmos. In Ancient Greece we deal with a casual chain; factors
influence one another, causing reactions and the emergence of new phenomena. Politics undergoes desacralization but, in return, it becomes
permeated with moral reflection. Dike and Sophrosyne come down from
Heaven to Earth and choose agora as their seat. They are relevant factors
determining the picture of the society. What characterises the middle class
(hoi mesoi), which counterbalances the forces existing within the society, is
the fact that it represents a certain civil ideal. It embodies new values—
moderation and sustainability in the society. Although nomos includes an
element of religion, it is applied to all social strata in order to introduce and
regulate the social order. It is the testimony of a certain political “rationality.” Social transformation brings about one more important phenomenon—
the attitude towards speech and writing. The structure of polis, established
between the 8th and 7th century, mainly assumes the dominance of speech
over other tools of power. Greeks turn it into the goddess—Peitho. It personifies the power of persuasion and the efficiency of words.10 The language of
Greeks conveys more than just information. In his comprehensive work on
the concept of logos, Krzysztof Narecki points to its rational and declarative
value. Before it makes its way to philosophy, in the works of many poets, it
means “value, recognition” (Tyrtaeus), “arguments” (Stesichorus and Theognis), “relation, proportion” and “the ability of reasoning and thinking
(Theognis) as well as “figure, essence, justification” (Pindar).11 As illustrated
with an example of the poets, language, in a sense of logos, is rational and,
that is why, it can provide right governance. Every rational utterance can be
justified, the right arguments can be given. Although it includes an expressive element, it can become admonishment, lesson and even the establishment of guilt, i.e., the sentence. Therefore, it is not surprising that such understanding of speech (logos) justifies its didactic character in poetry,
whereas in the case of a dispute, it enables to deliver the right judgment. All
important issues, which are defined by the ruler, undergo the oratorical process and must be solved through discussion. Therefore, they require the
provision of proofs and arguments. “There was thus a close connection,
a reciprocal tie, between politics and logos. The art of politics became essentially the management of language; and logos from the beginning took on an
—————————
Ibidem, p. 70.
Ibidem, p. 39.
11 K. Narecki, Logos we wczesnej myśli greckiej [Logos in the Early Greek Thought], Lublin 1999,
p. 50ff.
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awareness of itself, of its rules and its effectiveness, through its political
function.”12 A spoken word becomes a political tool and the centre of culture
which generates and carries the ideas which promote certain attitudes. In
polis, a written word fulfils the unveiling function in the same way as the
spoken language. It allows truth, which is important to Hellenes, to last.
Similar to law, logos is regarded as a common good of the society of polis. In
this intellectual atmosphere, wisdom can take on the objective character
addressed to all. Word does not have an objective or common dimension in
all spheres. Logos of wise men, politicians, poets, playwrights becomes
a common legacy of Hellenes, whereas logos evinced in mysteries is directed
to an individual. In both cases, logos has a divine dimension. By spreading
divine knowledge, a wise man is a mediator between gods and people. In
times of danger, polis turns to a wise man perceived as an extraordinary and
unique person who has the remedy. The paradox of this phenomenon is
expressed by the opposition of elitism and egalitarianism. Knowledge forwarded by a wise man has a common character but, at the same time, it is
understandable and directed to only a few. This is a point of contact with the
truth revealed in mysteries. Elitism results from the cost that needs to be
born for wisdom. Mystery revelation must be hidden from the eyes of many
and it can only be revealed to those who spare no effort and participate in
rituals. It can be put into words but they will not be understood by everyone.
Common logos, which reaches the public space, not only requires the transformation of the community members but also discussion. Raised to agora,
it becomes an important element which develops the culture of Hellenes.
From this point, the rivalry for a victory wreath takes place using the criteria
of wisdom. I mean different aspects of wisdom. Not only will it become truth
— theoria but also truth according to which people should nurture themselves — praxis. What elevates a man over others is no longer kingship (as it
is the case in the Mycenaean epoch) but wisdom. The economic and sociopolitical crises contribute to the rise in the importance of wisdom understood as an art of living. The existing order of the world, based on beliefs
and certain ideas, comes under criticism. In the situation of chaos and disintegration, the organization of the society needs to be thought over, it needs
a new order. The concept of habrosyne (excellence), characteristic of
wealthy aristocracy, mainly portrays the eastern world. Also, Greek aristocracy of the 7th century shows off their wealth by upholding its supremacy.
This, obviously, causes feud, jealousy and, consequently, divisions. Aristocracy becomes rich on land as well as on trade. Therefore, the opposition
emerges and it consists of the city and country dwellers. This phenomenon
occurs in the Mediterranean countries, in the Phoenician cities, as early as
in the 9th century. However, the reaction against the social injustice, result—————————
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ing in the change of thinking about growing rich, can only be observed in
Greece. It creates a new ideal of citizen who “gains advantages” from moderation. Aristocracy, which upholds its supremacy through self-will and injustice, meets with opposition. The new concept results from the reaction
against the excess and the brutality of the rich and it is also promoted by
religious groups.
“That way, sects must have contributed to the formation of the new concept
of arete. The aristocratic virtue was an innate quality, related to the excellence of birth, which revealed itself through the military value and the grandness of lifestyle. In religious groups, not only does arete lose its military
aspect, but it stands as the opposition to everything that represents the
concept of habrosyne in its behaviour and sensitivity: a virtue is the result
of long and hard asceticism, iron and strict discipline (mele); it establishes
(epimeleia) effective control over itself, ongoing vigil in order to resist
the temptation of the ecstasy (hedone), the lure of effeminacy and sensuality
(malachia) and (tryfe), in order to make life devoted to effort (ponos)
a priority.”13

The attitude which generates the opposition in the society, as it disturbs
the social equilibrium, is eliminated. Wealth poses the risk of lawlessness.
Contrary to other goods, it develops the awareness of unlimited power because it never achieves the momentum of its full potential. The essence of
wealth is the strive towards accumulating it. As Greeks say it is one of the
reasons of misfortune, i.e., hybris. Greeks identify it with unlimited desire,
a lack of moderation, blindness, insanity. This insanity pushes a man to
commit crimes and to uncontrolled aggression which ends up with a catastrophe explained as the gods’ punishment. Greeks believe that hybris may
have its source in the lack of piety. Such belief is popularized by Aeschylus
and Sophocles in the 5th century. In times of crisis, the voice of Wise Men,
i.e., poets, playwrights, philosophers and even politicians, counterbalances
the ideal of wealthy aristocracy. Writers give inspiration for the formation of
the attitudes in polis. Solon disapproves of wealth and perceives it as the
threat to the morality of citizens. Therefore, he comes to the conclusion that
borders are a blessing and resisting the desire allows one to avoid the trap of
hybris. It is clear that such maxims, which are very popular in the society,
herald the beginning of the theory which connects the right attitude with
cognition. Hybris, understood as insanity or even blindness, is the biggest
misery. Therefore, we can conclude that only those who can see clear can act
in a right way. A man overpowered with hybris becomes a doer of despicable
and wrongful acts. If what creates a man is money and power, people, together with the society, face the threat of degradation. At this point Theog—————————
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nis, the poet, is worth quoting: “Those who are the richest, desire twice as
much. Wealth, chremata, becomes man’s madness, aphrosyne.”14 Sophrosyne is the opposite of aphrosyne, or hybris. Although, in the social life,
there are tendencies towards making all citizens equal and all social groups
harmonious (as the elements of a whole, i.e., polis), in the religious life, regardless the official cult, there is a tendency towards the hierarchization of
the members of religious groups. The society of polis is divided according to
birth, wealth and function. On one hand, we observe the tendency towards
eliminating the differences in birth (class), on the other hand, towards
reaching a good position in the society which, again, means the emergence
of a certain hierarchy according to specific characteristics. Hesiod says that
the battle (strife) is good because it brings benefits to mortals. Only people
who are equal to one another can compete: Neighbour with a neighbour,
carpenter with a carpenter, bagger with a bagger, song writer with a song
writer. Rivalry can only happen between people who are equal to one another.15 The concept of isonomia reflects the condition of the society of polis
where various elements clash and counterbalance one another. Isonomia is
the expression of the reforms of Cleisthenes.16 Law is the reason behind the
equilibrium of polis. All citizens are equal before the law. The society of polis
is characterized by certain dynamism. Only the best may take up prominent
positions. Philosophy, as speculative thought, has its source in Ionia where
the belief in the Olympian gods does not have a strong position. Therefore, it
would be wrong to look for the beginning of the Ionian teaching in the
Homer’s mythology. In Burnet’s opinion, this phenomenon explains the
secular character of the earliest natural philosophy. However, he also adds
that the Ionian thinkers use divine epithets to define “the fundamental substance” of the world.17 The fact that the first philosophers do not resort to
the religious tradition of Homer does not mean that they fully reject all
forms of religiosity. However, we agree with Burnet who thinks that, in the
case of the Ionian philosophers, it is curiosity that creates an impulse towards the formulation of various concepts of cosmos, which makes them
different from other philosophers who are characterized by a practical aspect; a certain model of life.
In the 6th century BC, secret societies are commonly set up. Desacralization of political life directs the activities of religious groups (the believers of
Orphism) towards the extraterrestrial world. A pious man wants to participate in the divine sphere. Orphism is a branch of the Dionysian religion
which comes from Thrace. In the Dionysian religion, religious convictions
are based on the phenomenon of ecstasy taking place “outside the body”
—————————
Theognis, in: J. P. Vernant, The Origins of Greek Thought, op. cit., p. 69.
Hesiod, Theogony. Works and Days, M. L. West (trans.), Oxford, New York 1988, pp. 23–26.
16 G. Vlastos, Studies in Greek Philosophy, Princeton, New Jersey 1996, p. 94ff.
17 J. Burnet, Early Greek Philosophy, op. cit., p. 11.
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where the soul reveals its true nature. Although it does not result from dual
personality, in this religious experience a man must perceive themselves as
god who can return home through the system of purification rituals and
sacraments.18 Therefore, the tendency, which is also present in the public
space, is revealed—a new hierarchization according to lifestyle or the degree
of initiation. According to Adam Krokiewicz, the ritual Orphism comes into
existence as early as in the 7th century BC19 and, from that moment, it inspires literature and philosophy and becomes enriched. Orphics felt longing
for super humanity and the reward in heaven. One could achieve those by
participating in rituals and by following certain rules. Orphics demonstrate
knowledge which is broadened by Pythagoreans who show the connection
between unity and greatness.
That way, in philosophical thought, religious logos (understood as
the content of faith), changes to common and objective logos—something
that can be discussed. The Orphic theogony coincides with cosmogony unveiling the truth about the relation between unity and greatness. 20 In the
Orphic mythology, Zeus is the symbol of unity but, right next to him, there is
another important god Zagreus–Dionysus who also seems to be the symbol
of the relation between unity and greatness. Dismembered by the titans,
Zagreus exists as two entities: in the figure of the reborn Dionysus and in the
greatness of human souls. Unity is associated with the good and greatness
with the bad. On that basis, we can assume an abstract relation between
unity, understood as harmony and love, and greatness, understood as rape
and disharmony. Good behaviour is influenced by the reward after death as
well as by the fear of punishment. Krokiewicz thinks that these fundamental
truths have their origin in the Minoan culture.21 The mysteries organized in
the BC 6th, which offer the purification of souls, have three levels of initiation. Initially, Orphism develops on the periphery of polis, which would
mean that it is a popular religion among those who struggle with everyday
life. Aristocracy absorbs and develops the ideals present in the Homer’s poetry. After the fall of the Mycenaean civilization, we can observe the ongoing
clash between various social strata; the pursuit of stabilization based on
equilibrium and, on the other hand, the dominance of one group over the
other. Therefore, the ideals present in one cultural circle, may percolate other circles. That way they become more common; this fact creates the possibility of their transformation and development. A good example of that is
the common practice of symposium (characteristic of aristocracy—from the
8th to 6th century BC) which actively influences the collective representa—————————
Ibidem, p. 66.
A. Krokiewicz, Studia orfickie. Moralność Homera i etyka Hezjoda [The Orphic Studies. Morality of Homer and the Ethics of Hesiod], vol. II, Warszawa 2000, p. 17.
20 Ibidem, p. 418.
21 Ibidem, p. 48.
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tions.22 Orphic as well as Eleusinian mysteries have a common stem, i.e., the
spirit of Dionysus. Inspired by the beliefs of Orphics, philosophers such as
Pythagoreans, Eleatics, Empedocles, Heraclitus, Anaxagoras and Plato formulate theories slightly different from the Orphic teaching. Even if the goal
is some kind of salvation (as it is in the case of Pythagoreans), its concept is
rational. The Orphic dogma is not reflected in the thought of the philosophers. As an example I will use the concept of Parmenides who, on one
hand, resorts to the allegory practiced by the believers and, on the other
hand, disproves the existence of multiplicity. Pythagoreans adopt and
broaden the knowledge of the relation between multiplicity and unity, but
what they value the most is getting to know reality. Mathematical studies are
incorporated in the teaching on the journey of souls and in the need to live
pure on Earth. In the rivalry with the teaching of the philosophers, the Orphic teaching loses its original importance and strength. So popular in the
ancient world of polis, mystery cults offer a certain type of salvation. They
do not offer power or any political function and they do not have any political consequences. Instead, they offer a spiritual transformation thanks to
which a man becomes similar to gods. The fate of a participant is unique.
They win the blessing in life after death. When the cult is separated from the
function it serves in the society, it is easier to notice the spiritual aspect of
life. The initiation, epoptes, leads to deep internal experience thanks to
which a man is convinced that they participate in the life of gods; that they
touch the sphere of sacrum. That way, their perspective changes. Initiated,
they get rid of the ballast, i.e., life on Earth, because they belong to another
world. Mystery cults lead to the transformation of consciousness. Regardless
of birth or a position, a man achieves sheer happiness and the promise of
immortality; something which, in the past, was only a royal privilege. This
means that egalitarianism, with the simultaneous pursuit of elitism, is present in the public as well as religious space. The truth, revealed by a man
during mysteries, is not suitable for public display.
“Unlike the transparency of the official cult, the mystery takes on a special religious meaning; it is the religion of a personal salvation which aims at the
transformation of an individual (regardless the social order) and at making
their rebirth real, which will free them from the ordinary position and let
them start entirely different life.”23

Therefore, we can equate the didactic and wisdom literature with the mystery revelations, as the aim of both is internal transformation. Myths highlight the distance between deity and a man and the dependence of a man on
—————————
M. Wecowski, Sympozjon, czyli wino jako zródóo kultury [Symposium, i.e. Wine as the Origin
of Culture], in: Wlodzimierz Lengauer, Pawel Majewski, Lech Trzcinkowski, (eds.). Antropologia
antyku greckiego. Zagadnienia i wybor tekstow (The Anthropology of the Greek Antiquity. Inquiries and a Selection of Texts], Warszawa 2011, pp. 399–408.
23 J. P. Vernant, The Origins of Greek Thought, op. cit., p. 47.
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god. The aim of mysteries is to reduce that distance by giving a man a sense
of “owning” god or touching the divine sphere. In the area of religion we can
observe the tension between monotheism and polytheism. There are many
gods, but one of them is superior; often presented as the king of all gods who
is the most powerful. Religion is characterized by the coherent anthropomorphism, built on the foundation of the Greek rationalism. The Olympian
gods constitute the anthropomorphic congregation of the highest class
which resembles aristocracy. Being granted power over a certain area by
Zeus, each of them carries out its own project.24 Zeus is very powerful and
his strength wins him victory and reign. However, such power over everything seems to go beyond the personal deity. Therefore, there is no coherence and clarity about the way this highest power is called. Together with
other gods, Zeus must listen to the orders of Moira, he must “take into account” the Necessity (Ananke), which seems to rule the world, and sometimes he should give in to the power of Dike which maintains the order. The
anthropomorphism of the Olympian gods leads to the criticism of religion,
which gives way to speculative thought.25 Immortality, attributed to gods,
does not deplete in its ongoing continuation. Divinity is something more
than immortality and the reign over the world. By making reference to the
mystical traditions of the East, we can say that divinity is above god, free
from all manners, all “how” and all activity.26 Therefore, it cannot be identified with god. Mythical stories, incorporated into the cult, reveal unlimited
greatness and the distinctness of deity. Thanks to that, they allow to participate in the initiation which is beyond mortals.

IRRATIONAL ELEMENTS OF THE MYSTERY CULTS

According to Mircea Eliade, Eleusinian and Dionysian mysteries as well
as Orphism are infinitely complex phenomena. They are of great importance
in the religious and cultural history of Greece.27 We cannot marginalize the
significance of rites and rituals because, as Otto points out, the most important aspect of the religion of Hellenes are, in fact, various forms of cult. 28
Therefore, we cannot separate the myth from the cult because they both
reflect the power of god, his nature.29 The arrival of deity, often understood
as “breaking normality,” is significant for the rites, as religious experience
leads to the transformation of consciousness which often initiates internal
—————————
M. P. Nilsson, A History of Greek Religion, F. J. Fielden (trans.), Oxford 1949, p. 143.
Ibidem, p. 169ff.
26 R. Otto, Mysticism East and West: A Comparative Analysis of the Nature of Mysticism, Tomasz Dulinski (trans.), Warszawa 2000, p. 24.
27 M. Eliade, Initiation, rites, sociétés secrètes, K. Kocjan (trans.), Kraków 1997, p. 160.
28 W. F. Otto, Dionysus. Myth and Cult, London 1965, pp. 24–25.
29 Ibidem, pp. 71–75.
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transformation. Mysteries give a sense of belonging to a certain group of the
initiated but, above all, to a different world. In the cult of Dionysus, the
transformation of consciousness occurs, as putting oneself into a trance
allows one to enter a different state of consciousness. This can strengthen
the conviction about the permanence of psyche. In his introduction to
Eliade’s work, Marcin Czerwinski characterizes the phenomenon of ecstasy
as follows: “Ecstasy unveils this aspect of sacrum which needs to be called
communio, the unity with being.”30
The history of the Dionysian cult is presented by Karoly Kerényi in his
Dionysus. Archetypal Image of Indestructible Life. The cult of Dionysus
comes from Thrace. The reason for Dionysus to enter the congregation of
the Greek gods is the crisis in the faith in the Olympian gods. According to
Zeller, old popular cults do not meet the current expectations, i.e. the need
to experience strong emotions and the necessity to have a personal relation
with deity. The social changes bring greater awareness of the transience of
all earthy things, which provokes a man to look for supernatural support
which ensures safety and consistency among inconsistent things.31 Moreover, as Nilsson points out, Dionysus, as an alien god whose cult is in conflict
with the national tradition, enriches the religion of Apollo. This is the most
convincing proof that the foreign Dionysian religion is very powerful.32 The
cult of the god of vegetation is very old and Homer calls Dionysus “the mad
god” (mainomenos), which refers to the state of his worshipers. During the
cult, participants are overwhelmed by madness, also called insanity. It is
believed that madness, also called thyia, is sent by god. Kerényi thinks that
this word can be understood as erotic ecstasy.33 In the celebration of Dionysus, life and death overlap each other and god, who reveals himself through
them, is present not only in the procession or the rituals, but also in his worshipers. “God revealed himself, he was present. Regardless of the form of
this presence, it was the parousia of zoé.”34 The visionary talents of Bacchantes, who present themselves in their bodily shape at the head of the group of
worshipers, are very well-known. The maenad excitation is characteristic
not only of women, although it is mainly women who put themselves into
this particular state. Dionysus, as the god of vegetation and death, is the
foundation of the cult of Demeter. The spirit of Dionysus comes from “the
immeasurable depth” where life and death are entwined with each other like
god himself who brings those two phenomena together. 35 There is no life
—————————
30 M. Eliade, Sacrum, mit, historia [Sacrum, Myth, History), A. Tatarkiewicz (trans.), Warszawa
1993, p. 11.
31 E. Zeller, Outlines of the history Greek Philosophy, op. cit., p. 18.
32 M. P. Nilsson, A History of Greek Religion, p. 194.
33 K. Kerényi, Dionysus. Archetypal Image of Indestructible Life, I. Kania (trans.), Kraków 1997,
p. 158.
34 Ibidem, 173.
35 W. F. Otto, Dionysus. Myth and Cult, op. cit., pp. 177–182.
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(bios) without death. W. F. Otto sees death as an important factor behind
the origin of Dionysus and his presence in this world. This god of contrast,
god of life and death, sets an example for his believers.36 It is easy to notice
that, through his nature, he connects with Persephone as well as Orphics.
The role of the symbols present in this cult is to bring closer the nature of
deity, not to explain it. This points to a certain dimension of reality (but is
not reality), as the mystery must be experienced, not solved.
Eleusinian mysteries, organized in honour of the goddess Demeter and
her daughter Persephone, make participants “see” (epoptei) and they also
become the residents of “heaven.” Their “dominance” over the rest (noninitiated) lies in “the knowledge.” Those who participate in the cult see reality, which is inaccessible to mortals, with their “internal eye.” Unfortunately,
we do not know much about how the mysteries are held, what their course is
and, most importantly, what knowledge epoptei has. The secret of Eleusinian mysteries is carefully guarded. We do, however, know that during the
mysteries the fundamental transformation of consciousness and a certain
kind of enlightenment take place. We can only imagine that the essence of
the mysteries is to uncover the secret of life and death. Those who participate in sacred rituals can die hoping for better life after death. People become equal to gods and they can say that they belong to the sphere of immortals. Not through the admonishment but through the certainty coming
from the inside, acquired during the mysteries. The initiated use the password which is forwarded by Clement of Alexandria: “I have fasted, I have
drunk the kykeon, I have taken from the kiste (‘box’) and after working it
have put it back in the kalathos (‘open basket’).”37 At this point, it needs to
be pointed out that they relate to the Lesser Mysteries (held in spring) which
are a necessary condition to allow misty to participate in the Eleusinian
Mysteries (held in autumn). The aim of the rituals is purification and the
mysteries begin with the sacrifice of a piglet.38 Only those who are freed
from iniquity may experience the blessed vision at the end of the mysteries.
The allegorization of nature is also very important. Everything must bring to
mind the relation between life and death. The sacrifice of a piglet may symbolize the death of a girl (piglet is an offensive name for vulva). 39 On the
second day of the Greater Mysteries, a sow is sacrificed as the symbol of
Demeter, the goddess of fertility. During the Lesser Mysteries, fasting lasts
ten days. It ends on the tenth day with the ritual of drinking kykeon, i.e. the
mixture of barley, water and mild mint, which is supposed to strengthen
—————————
Ibidem, pp. 124–132.
Clement of Alexandria, Protrepticus II 1212.
38 K. Kerényi, Eleusis. Archetypal Image of Mother and Daughter, Ireneusz Kania (trans.), Kraków 2014, p. 89.
39 L. Kolankiewicz, Eleusis: oczy szeroko zamkniete [Eleusis: Eyes Wide Shut], in: Między teatrem a literaturą [Between Theatre and Literature], A. Juzwienko, J. Miodek, L. Kolankiewicz
(eds.), Wrocław 2004, p. 7.
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participants.40 One of the rituals is mixing all the objects associated with the
genitals of a man and a woman. Those objects, placed in the basket, undergo
various rituals and have to be associated with life; its origin. The basket is
entwined with a snake, which forms an association with Dionysian mysteries. Mista believes that, by manipulating the objects, it can unite with deity.
We also know that the experience of great anxiety, accompanied by darkness, is the phase associated with destruction and death. Therefore, sitting
on the stool with one’s head covered or fasting for a few days serves the purpose of creating the conditions for a man to experience the state of terror
and fright. That way a man can experience the state of bliss. In Eleusis, the
hierophant shouts at night: “The mistress has given birth to a sacred boy.
Brimo has given birth to Brimos! That is, the Strong one to the Strong
one.”41 This means that with life there also comes death and danger. Brimo
is a dreadful deity, an infernal being similar to Erinyes or the head of Gordon. The world includes an element of evil: chaos and destruction. A single
life (bios) is endangered by the forces of darkness and destruction. However,
life that lasts (zoé) manifests itself through death and rebirth. Therefore, the
hierophant can prove that death is not evil; it is something good. The rituals
lead to the emergence of certain contradictory states. The state of true happiness has to be preceded by fear and uncertainty. The mental state is the
dissimulation of death. According to Eliade, initiatory death is the beginning
of spiritual life; that way a higher way of being is born. 42 Going through this
phase evokes a contradictory state. Participants believe that it is accompanied by the revelation of the divine secrets. The climax is to see a newlymown ear of grain, to start a bonfire and to present the lit statue of the
goddess.43 What strengthen the experience (“the internal vision”) are not
the images but certain associations. Epoptei should see the goddess in its
inside. Fire is associated with the unsuccessful attempt of adopting a man
by deity and making them immortal. Only the experience of death may
give a man immortality. This is where we encounter the mythical and
ritualistic complex and the parallel with the Egyptian rituals. Through
their practice, shamans control fire. In order to participate in the spiritual
condition, they go beyond the human condition. Mystery participants
are also insensitive to external objects and phenomena which might
threaten them, as they are filled with “the mythical warmth.” The initiation,
which they go through, is capable of transforming a man into god. All
activities, including passing down some of the mythical stories, serve the
purpose of exiting this world towards the extraordinary experience. Duality,
and sometimes identity, of mythical figures leads to the transcendental
—————————
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sphere.44 Therefore, imitating the despair of Demeter in order to become her
daughter, strengthens the experience of a different, sometimes ghostlike but
surely transcendental, sphere. Divinity may refer to what is unknown in this
world: what petrifies and attracts45. We can only imagine that the conviction
of the initiated that they have the divine origin and a place in the world after
death refers to “the understanding” of immortality, eternity and a totally
“different” reality given to them through this experience. This allows them
to experience the eternal life—zoé. Abducted to get married, Persephone,
who is associated with death, gives birth to a sacred son. He is the bright
star of the mysteries and his birth means coming out of darkness—sudden
enlightenment. A newly-mown ear of grain embodies the miracle of existence which always comes out from non-existence. Eleusinian mysteries develop a certain understanding of the nature of reality of the ongoing cycle of
birth and death. Only by entering an absolutely different, “divine,” sphere
can we see life in its original dimension. Experienced in one flash, a sacred
vision has the power to change the entire existence.46 The conversion, which
becomes a natural consequence of the active participation in mysteries, influences the mentality of Greeks. Burkert excerpts a testimony of one of the
participants: “Several dozen years later, the mother of Aeschylus participated with her son in the initiatory rituals of the Dionysus Sabazios, which has
been mischievously described by Demosthenes. The initiated finally
screamed out: I avoided the evil, I found the better!”47 Although the content
of the revelations remains a secret, those who “participate in the divine life”
can influence the development of philosophical reflection. In philosophy as
well as in the mystery cults we witness an attempt to exit the sphere of what
is mortal and finite. Myths treat about the events which gods participate in.
The stories cannot go beyond a certain time and space. Gods are super humans and their stories (in their form) are not different from the stories of
mortals. Everything that exists is finite and everything has the beginning.
The religious experience, however, offers different kind of knowledge. The
state of “different” consciousness, achieved in rituals, may lead to amenability to a different form of the description of reality. What characterizes the
initiated is the certainty of the existence of a different sphere which has been
unknown so far. Transition from the darkness into the light seems to be
symptomatic. Knowledge is a religious experience and it aims at a certain
type of salvation, i.e. blessing in life after death.48 Strong emotional experience, which leads to a blissful vision, makes the initiated capable of contemplation.
—————————
Ibidem, p. 193.
R. Otto, The Idea of the Holy: an Inquiry into the Non-rational Factor in the Idea of the Divine
and Its Relation to the Rational, pp. 40–44; 59–67.
46 L. Kolankiewicz, Eleusis: oczy szeroko zamknięte (Eleusis: eyes wide shut), op. cit., p. 51.
47 W. Burkert, Ancient Mystery Cults, translated by Krzysztof Bielawski, Kraków 2007, p. 66.
48 Ibidem, p. 68.
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IRRATIONAL FOUNDATIONS OF RATIONALITY

Only irrationality, understood as something that can be indicated but not
explained, may lead to the development of the idea of divinity. Otto rightly
points out that the way to gods never begins with theology.49 Deity is mainly
present in the cult and it is recognized as the sphere totally different from
the sphere experienced through our senses. Jeager proves that the word
“theion” is present in the philosophical language of the pre-Socratic thinkers. Critias thinks that those who invented religion introduced the idea of
deity, literally “introduced deity,” and gave it the features of immortal life
and the ability to see and hear with its own mind. This entity has a divine
nature, or it rather carries it. A man, who is an inventor of religion, also
passes wisdom as they have the knowledge of what is divine. The confirmation of that can be found in the words of Democritus about wise men who, in
the past, regarded Zeus as a powerful and omniscient ruler.50
Therefore, it is easy to prove that the religious convictions of Hellenes,
although unclear and incoherent, are the foundation for philosophical
thought. Zeller notices that the religion of Homer and Dionysus as well as
individualism (with a moral element of wisdom) offer an explanation for the
emergence of Greek philosophy. It is a gift from the Greek nation where
understanding and imagination, the rational element and the instinctual
force are unambiguous in such a way that they can result in a peculiar phenomenon, i.e.,ll speculative thinking.51
It is worth noticing that the religion of the ancient Greeks is not a tool of
any doctrine. That is why, the religious revival can inspire philosophy but it
cannot engraft any doctrines in it.52 Therefore, what becomes the mainstay
of the rational structure, i.e., philosophy, is not dogmas but the irrational
convictions acquired through the religious experience. As speculative
thought, it rejects what is concrete and accidental in favour of what is general and necessary. That is why divinity, as an important element of the
world manifesting itself as an absolute “distinctness” through the religious
experience, becomes separated from what is individual. If we perceive Zeus
or Dionysus as an indefinite and divine power, which is the source of everything that exists, we will be able to describe this divine reality with the
objectified language which uses universal concepts. The attempt to present
Zeus as an indefinite but the highest god can be found in the utterance
of Aeschylus “Ζεύς, ͑όστις ποτʼʾεστίν (Zeus, whoever he is).”53 Martin P. Nilsson assumes that the anthropomorphism presented by Homer leads to
—————————
W. F. Otto, Dionysus. Myth and Cult, op. cit., p. 12.
W. Jaeger, The Theology of the Early Greek Philosophers, Jerzy Wocial (trans.), Kraków 2007,
p. 69.
51 E. Zeller, Outlines of the History of Greek Philosophy, op. cit., p. 22ff.
52 J. Burnet, Early Greek Philosophy, op. cit., p. 67.
53 Aeschylus, Agamemnon, Cambridge 1900, op. cit., p. 161.
49

50
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a certain criticism of religion and, therefore, to the development of Greek
thought. Gods described by Homer only reflect the aristocratic strata. That
is why the attempt to establish the ethical border ends with the criticism of
anthropological gods.54 Myth and ritual, which overlap each other, elbow the
way for the third dimension, i.e., philosophical reflection. Because myth is
not a way of thinking according to the rules of logos and mystery rituals
offer a peculiar type of experience, they can be both used to establish the
foundation of original and rational thinking. Knowledge acquired through
the revelation is neither the result of deduction nor the consequence of the
observation of the world. Promotion to the other world, won during the
mysteries, offers the possibility to think over the present life. Objects, living
beings and various rituals are the expression of divinity in the reality of mortals. However, only through the rituals can mortals change their status, taking their share in divinity. Although inspired by the religious, i.e., mysterious revelations, philosophy does not provide an easy translation of the experience of the initiated. If we cover the religious layer with a cultural and social layer (which is more extensive), we will understand the common drive
to internal transformation. The agonistic spirit, which becomes engrafted
thanks to the clash between the forces existing in the society and which is
also envenomed by the poets, is also expressed on the spiritual level. Therefore, apart from the Eleusinian and Dionysian mysteries, Orphism becomes
a good foundation for spreading the idea of the adequate attitude and taking
care of the quality of life. Not only does the Dionysian cult offer the religious
experience (mystery cults) but also certain knowledge. Therefore, it is not
surprising that in the atmosphere of the emergence of the highest ideas an
attempt to go beyond the mortal condition (in order to verify present ideas
and models) is made. The inclination to parallel with gods and to achieve
divinity becomes the subject of reflection which is expressed in literature
and philosophy. Taking into consideration the perspective of eternal happiness, it is easy to justify the necessity of reaching for higher values.
Divinity, as an axis of the existing philosophical concepts, is totally different from the things we know from experience. For some, it is unreachable
but encompassing everything, for others, it is limited, harmonious and perfect. Religion and philosophy extend the meaning of divinity. Philosophy
is not based on experience through the cult but through the intellect and
its divine element is mind. However, it is external experience that drives
a man to look for the connection with the higher—extrasensory—divine
world. The theory of the divine character of the soul and the theory of the
(divine) cosmos is a turning point in history. Jaeger presents it in the following way:
—————————
54

M. P. Nilsson, A history of Greek religion, op. cit., pp. 143–170.
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“Since Plato and Aristotle, philosophical theology has always complemented
its rational proof that God exists by pointing to the reality of the internal experience of deity by the soul; however, the development of this idea is already
present in the doctrines and mystery rituals. It is a well-known fact that the
Orphic doctrine of the journey of souls is also mentioned by Pythagoras who,
in an interesting way, connects it with his mathematical studies. The Pythagorean rule of life reminds us about βίος of the Orphic community. Yet, it is
not similar to it in every detail, as Pythagoreans have a lot of individual features. Parmenides, Heraclitus and Empedocles seem to be well-acquainted
with the Orphic theory of souls.”55

We need to realize that the concept of god is slightly different from the one
known in the Homer’s epoch. What characterises divinity is not only the
reign over the world (or its parts) but also the ability to encompass everything, life and consciousness. It is an absolute distinctness which has such
qualities as unlimitedness and infinity or the eternal undividable existence
in its borders. It is enough to mention the concept of Anaximenes in which
the air equals divinity. It encompasses everything and it is the source of everything. This is where the things come from and where they come back to.
The divine attitude of the world incorporates life and consciousness.56 It is
possible to notice here the influence of Orphism, as death is nothing else but
the comeback to the divine source in order to take a new form. Of course, it
does not mean that philosophy is only a tool used to uncover the divine
presence in the world. Philosophical reflection is a new theology, totally
different from the one present in mythical stories. On the way to find the
essence of reality we cannot forget about the genius of an individual which
carries a new intuition, physis. Gods, or rather divinity, can be understood
intuitively because they are the property of that reality. Therefore, philosophers study the structure of the world, trying to find its hidden form by asking questions about its present form. Most importantly, they see the world
as a whole. Thanks to this, dark forces, which scare a man, flee under the
influence on an intellect. The holistic presentation of the world is a sign of
the triumph of the intellect over the world of wild and shapeless forces. This
is a totally new perspective of the perception and description of reality. Both
in myths and mysteries, the shapeless sphere of “non-existence” (the force
of destruction) is present. Even if the philosophers attribute the forces of
destruction and destabilization to reality, they will do so to highlight their
necessary presence in the creation of this particular type of the nature of the
world. This perception of reality takes us in the direction of a deep religious
experience coupled with rationality, not in the direction of a myth. The apparition of dark forces disappears thanks to an internal “vision” during the
—————————
55
56

W. Jaeger, The Theology of the Early Greek Philosophers, op. cit., p. 150.
Ibidem, p. 146.

300

Jadwiga Skrzypek-Faluszczak

mysteries. In philosophy, the secret of divinity and reality is uncovered
thanks to an intellect. Looking for a purely logical foundation makes it possible to differentiate, separate and reject wrong theses. On the purely logical
basis, Anaximander rejects the assumption of Tales that water can establish
the existence of anything that allows things of different shapes, like fire or
soil, to exist. Therefore, the beginning must be absolutely different from the
things that come out of it. Thanks to the ability to differentiate, we can see
the transition from a mythical to a rational way of thinking. What characterizes Anaximander is the distinctness from what there is. Therefore, the beginning of the world must be absolutely different from the present reality.
That is why it is referred to as apeiron. Aristotle thinks that apeiron, i.e.,
infinity, is divine because it is immortal and indestructible.57 The world
owes its existence to the rule which can be named and conceptualized, but it
doesn’t mean that its divinity (distinctiveness) can be taken away from it.
Although Burnet thinks that the Ionian philosophy has a secular character.
He admits that the fundamental substance of Anaximander, as the beginning and the end of all things, is different because it is infinite. The philosopher creates a certain image of the infinite mass, different from things,
which encompasses all cardinal directions without any limits.58 Therefore, it
seems that this theology, with its rational foundations, is subject to ongoing
studies and changes. The introduction of the term “infinity” is very important for the development of philosophical reflection related to cosmos.
Not only is apeiron its beginning (arche) but also its end (teleute). A similar
thought is expressed in the following Orphic passage:”Zeus is the beginning,
the middle and the end.” Although religion and philosophy enrich each other, they run on two separate tracks. At this point we need to mention Parmenides. The real wisdom “does not come from this world,” the philosopher
says, but it is given from the goddess. It is a mysterious vision in the kingdom of light and it is an authentic experience similar to the experience thorough the mysteries.
“It is a certain experience for which there is no space in the religion of official
cults. Its archetype must be looked for in mystery prayers and in initiatory
rituals and, because they developed dynamically in the southern Italy in the
era of Parmenides, it is possible that it is where the philosopher first encounters them.”59

Parmenides adopts certain forms from religion and introduces them into
philosophy. His existence is absolutely different from any reality known to
a man. But it is not a certain kind of ritual that underlies the revealed Truth.
—————————
57 Aristotle, Physics III, 4, 203b6, in: Protrepticus. Physics, Kazimierz Lesniak (trans.), Warszawa
2010.
58 J. Burnet, Early Greek Philosophy, op. cit., p. 40.
59 W. Jaeger, The Theology of the Early Greek Philosophers, p. 157.
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The reason requires a certain logical coherence which leads to the criticism
of human knowledge—merging existence with non-existence. Parmenides
does not know that formal logic can be used as a tool of rational thinking.
However, the logical necessity leads to the understanding of existence. The
philosopher “becomes aware of” things that exist, i.e., “Being.” On the
strength of this realization, he places within brackets the universe of human
experience. Similarly to Hesiod, he announces this extraordinary “revelation.” “Being” cannot be the same as we see it with our senses—it must be
totally different. He does not equal “Being” with God. He only uncovers the
secret of the existence which is totally different from what our senses perceive. Therefore, a religious element refers to the way the Truth is revealed—
by having your eyes closed to the external world and not by categorizing the
problem as divine. What creates the connection between the Greek mind
and divinity is the fact that Being which, through its characteristics (eternally permanent One, a limited ball similar to light), is perfect.60

SUMMARY

It is not possible to discuss all ancient philosophical concepts, even if we
only select the thoughts of the Pre-Socratics. On the example of Parmenides
and Anaximander, I only presented a new way of thinking about reality with
similarities, or rather elements which are also present in religion. Because
philosophical reflection is fairly well-known, I would like to draw up
a scheme which presents the way reality is perceived. The answer to the
question about the origin of philosophical thinking will not be complete if
we only make reference to the political and social sphere of those times or to
the ideas present in myths and moral reflection. The irrational elements,
which establish the foundation for a new, rational thought, also result from
the participation in mysteries. The religious elements may create a certain
impulse to describe the essence of physis. Thinking according to logos becomes both the tool and the essence of revealing things that go beyond the
senses. To sum up, the following needs to be assumed: mystery cults are an
important source of philosophical thinking. We need to remember, however,
that only in the womb of polis can the idea of a wise man and a citizen as
well as the religion-oriented individual experience be born. Greek polis
paves the way for a new style of thinking by creating the right conditions for
its citizens to follow the ideal, regardless the position they occupy in the
society. Sustainability, which should characterize a good citizen, is also the
essence of the society. Highly valued wisdom, as moral reflection tinged with
religiosity, allows to popularize speculative thinking. Finally, the experience
—————————
60

Ibidem, p. 171.
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offered by the mystery cults leads to the transformation of the existence and
the emergence of a different perception of reality. Undeniably, all presented
elements related to the structure of polis (together with its ideals) create
a new style of thinking in the form of philosophy. The relation between
a social factor and a cosmological factor is mutual. Philosophy makes use of
the social factor which presents itself as the cosmic order. Therefore, we can
assume that the philosophical objectivity is preceded by subjectivity and
that rationality has its roots in irrationality.
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ZRÓDŁA FILOZOFICZNEJ REFLEKSJI.
IRRACJONALNOŚĆ RACJONALNOŚCI JAKO PODŁOŻE
STRESZCZENIE
Praca ta bierze sobie za cel rekonstrukcję kultury, która przyczyniła się do powstania
filozoficznego namysłu. Moim celem jest podkreślenie dwóch ważnych czynników: religii,
przenoszącej doświadczenia osobiste oraz wagę pewnych idei zawartych w tej kulturze.
Źródła myślenia filozoficznego można dopatrywać się w strukturze polis. Jedynie na jej
podstawie mogły powstać idee mądrego człowieka i obywatela jak i religijnie zorientowanej jednostki ludzkiej. Greckie polis przeciera szlak nowego stylu w myśleniu poprzez
tworzenie dla obywateli warunków do podążania za ideałem niezależnie od zajmowanej w
społeczeństwie pozycji. Wysoka pozycja wiedzy jako moralnej refleksji zespolonej z religijnością pozwala na myślenie według praw logosu. W końcu, doświadczenie oferowane
przez kulty misteryjne prowadzi do transformacji własnej egzystencji i powstania innego
niż wcześniej sposobu rozpoznawania rzeczywistości. Bez wątpienia, wszystkie elementy
powiązane ze strukturą polis wraz z ich wartościami prowadzą do powstania nowego
sposobu refleksji w formie filozofii. Można powiedzieć, że filozoficzna obiektywność jest
poprzedzona subiektywnością, a korzenie racjonalności sięgają irracjonalności.
Słowa kluczowe: irracjonalność, bóstwo, struktura polis, filozofia, doświadczenie religijne.
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ZASKAKUJĄCE POJĘĆ WĘDRÓWKI I ZWIĄZKI.
O KOLEKTYWIE MYŚLOWYM LUDWIKA FLECKA
I WSPÓLNOCIE INTERPRETACYJNEJ
STANLEYA FISHA
STRESZCZENIE

Celem artykułu jest porównanie kolektywu myślowego i wspólnoty interpretacyjnej, dwu zaskakująco do siebie podobnych pojęć sformułowanych niezależnie przez
Ludwika Flecka i Stanleya Fisha. We współczesnym dyskursie oba te pojęcia zwykło
się utożsamiać, tymczasem dokładna analiza kontekstów użycia interesujących terminów poświadcza, że odpowiednikiem wspólnoty interpretacyjnej jest zarówno
pojęcie kolektywu, jak i stylu myślowego, oba te terminy w rozważaniach Fisha ulegają bowiem kontaminacji. Dokładna repartycja pojęcia wspólnoty interpretacyjnej
wydaje się istotna ze względu na częstość jego wykorzystywania w pracach z zakresu
interpretacji i poznania literaturoznawczego. W artykule zostają także przedstawione
ogólniejsze uwagi na temat funkcjonowania i możliwej genezy tego typu sobowtórów pojęciowych i ich roli w poznaniu naukowym.
Słowa kluczowe: Ludwik Fleck, Stanley Fish, kolektyw myślowy, wspólnota interpretacyjna, sobowtóry pojęciowe.

Na powinowactwo koncepcji Ludwika Flecka, polskiego mikrobiologa, lekarza i fundatora nowoczesnej socjologii wiedzy, z rozważaniami Stanleya
Fisha, amerykańskiego literaturoznawcy i fundatora konstruktywistycznego
pojęcia interpretacji, wskazywał bodaj najbardziej wyraziście w przestrzeni
polskiego dyskursu humanistycznego Michał Rydlewski.1 Badacz ten zwracał
w sposób ogólny uwagę na wielość związków między ustaleniami Flecka
i Fisha, sformułował także tezę szczegółową, że pojęcie kolektywu myślowego jest zbieżne z pojęciem wspólnoty interpretacyjnej. Uznanie synonimiczności obu terminów, sugerowane już przez sam ich językowy kształt, nie jest
—————————
M. Rydlewski, Żeby widzieć, trzeba wiedzieć. Kulturowy wymiar percepcji wzrokowej, Epigram, Bydgoszcz 2016, tu zwłaszcza rozdział 6: Jak zobaczyć coś, czego nie widziało się wcześniej?
Zmiana metafor jako zmiana kulturowa, s. 243–268. Zob. także idem, Co czyni nas twórczymi?
Różne kolektywy myślowe – różne „kręgi obcości”. Ludwika Flecka refleksja na temat biografii
naukowej, Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty, 1–2 (20–21), 2014.
1
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jednak bynajmniej tak oczywiste, gdy poddać głębszej analizie eseje Fisha.
Wypada zatem dokładnie rozważyć poczynione przez Rydlewskiego przyporządkowanie. Nie jest to bynajmniej sprawą łatwą. O ile bowiem dysponujemy bardzo dokładnymi i wielokrotnie w pismach Flecka powtarzanymi
i uściślanymi definicjami pojęcia kolektywu myślowego oraz stylu myślowego, o tyle termin wspólnota interpretacyjna, choć obecny w rozważaniach
Fisha, nie został przez niego nigdzie wyjaśniony i w dostatecznie ścisły sposób sproblematyzowany. Przedmiotem analizy mogą zatem być konteksty
użycia interesującego pojęcia i podawane przez badacza przykłady konkretnych wspólnot interpretacyjnych, nie zaś definicja sensu stricto, tej bowiem
po prostu w pismach Fisha nie ma. Proponowane tu przez mnie rozważania
terminologiczne nie są operacją na pojęciach o li tylko teoretycznym znaczeniu, analizowane tu terminy: kolektyw myślowy, styl myślowy, wspólnota
interpretacyjna, mają bowiem charakter operacyjny i są stosowane podczas
analiz z zakresu obiegu teorii naukowych, dyskursu i szeroko pojętej interpretacji. Stanowią pojęcia właściwie powszechnie już stosowane w rozważaniach z różnych obszarów namysłu, nie tylko humanistycznego, stąd też dbałość o ich repartycję wydaje się uzasadniona, a nawet konieczna.2
LUDWIKA FLECKA KOLEKTYW MYŚLOWY I STYL MYŚLOWY

Zacząć analizę wypada od ustaleń Ludwika Flecka, nie tylko ze względu na
ich czasową uprzedniość względem rozważań Fisha, ale przede wszystkim z
uwagi na fakt, iż interesujące mnie tu pojęcie zyskało jasną, ścisłą eksplikację,
popartą wielu przykładami z historii nauki, zwłaszcza medycyny. Może więc
ono stanowić dogodny punkt odniesienia dla próby zrozumienia semantyki
pojęcia używanego przez Fisha. Fleck posługiwał się terminem kolektyw myślowy w wielu swoich pracach, wiele razy też zaopatrywał je w definicję, nie
ma jednak potrzeby przeprowadzania tu analizy porównawczej różnych sposobów jego ujęcia. Zawarte w pracach Flecka eksplikacje pojęcia kolektyw
myślowy są bowiem ze sobą zgodne, a różnice dotyczą jedynie ich kształtu
stylistycznego i przykładów, w które ewentualnie badacz je zaopatruje.
Kolektyw myślowy stanowi wspólnotę ludzi związanych wymianą myśli
lub wzajemnym oddziaływaniem intelektualnym. Jest nośnikiem stylu myślowego.3 Jednostka, jak wskazuje Fleck, nigdy lub prawie nigdy nie ma
świadomości kolektywnego stylu myślenia, który wywiera bezwzględny
—————————
2 Zob. np. P. Szydłowski, M. Tambor, Kosmologia współczesna w schemacie pojęciowym kolektywu badawczego i stylu myślowego Ludwika Flecka, Annales Universitas Mariae CurieSkłodowska, Lublin, XXXV (2), 2010.
3 L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym
i kolektywie myślowym, przeł. M. Tuszkiewicz, wstęp Z. Cackowski, Wyd. Lubelskie, Lublin 1986,
s. 68. Pojęciem kolektywu i stylu myślowego operuje Fleck w wielu swych pracach, por. te pomieszczone w zbiorze: L. Fleck, Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, S. Werner, C. Zittel,
F. Schmaltz (red.), Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2007.
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przymus na jej myślenie, tak że wbrew niemu nie może sama nic pomyśleć.
Każdy z nas jest członkiem wielu, teoretycznie nieskończenie wielu, kolektywów myślowych, poddany jest zatem działaniu wielu stylów myślowych.
Kolektywy myślowe są większe i mniejsze, mniej lub bardziej stałe, chwilowe
lub też charakteryzują się długim trwaniem. Są wewnętrznie złożone i posiadają określoną strukturę organizacyjną lub — jak w przypadku kolektywów
nietrwałych — są jej pozbawione. Względnie trwałe i skonsolidowane kolektywy myślowe są, zdaniem Flecka, w charakterystyczny sposób dwudzielne
— posiadają krąg ezoteryczny, który stanowią wtajemniczeni specjaliści,
profesjonalnie zajmujący się określonymi zjawiskami, i krąg egzoteryczny,
który jedynie reaguje (także krytycznie) na ustalenia specjalistów, tworząc
w ten sposób opinię publiczną.4 Jest ona niezbędna dla skutecznego funkcjonowania kręgu ezoterycznego, oba więc pozostają względem siebie w stosunku zależności, umożliwiającym krążenie myśli w kolektywie myślowym.5
Styl myślowy wytwarza myślowy przymus decydujący o całościowej intelektualnej gotowości do określonego widzenia i działania.6 Prawda, pojęcie,
którego Fleck bynajmniej nie wyrugował ze swoich rozważań, jest także zdeterminowana przez dany styl myślowy, stanowiąc jedyne możliwe dla określonego kolektywu myślowego rozwiązanie problemu. Prawda jest tu zawsze
określona i w obrębie kolektywu nie jest subiektywna, dla różnych kolektywów natomiast nie tyle prawdy są różne, ile myśli i znaczenia, którymi
w swych granicach rozporządza.7 Między poszczególnymi stylami myślowymi zachodzą mniejsze lub większe różnice, przy czym Fleck wskazuje taką
oto zależność, że im większa jest różnica między dwoma stylami myślowymi,
tym mniejsza jest między nimi wymiana myśli. W konsekwencji zasady, pojęcia, rozumowania obcego kolektywu odczuwane są jako obce, absurdalne,
arbitralne, jako swobodne pomysły, niewarte głębszego namysłu. Międzykolektywna wymiana myśli pociąga za sobą natomiast zawsze zmianę wartości
myśli, każde bowiem znaczenie jest nacechowane w sposób właściwy określonemu stylowi myślowemu. Najważniejszą konsekwencją międzykolektywnej wymiany myśli jest zmiana gotowości do ukierunkowanego postrzegania i w efekcie ukonstytuowanie się nowych faktów. 8
—————————
L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego, op. cit., s. 138.
Na temat kolektywu i stylu myślowego zob. także B. Płonka-Syroka, Pojęcie stylu myślowego
u Ludwika Flecka, Paula Diepgena i Wernera Leibbranda i konsekwencje jego wykorzystania
w praktyce badawczej historyka medycyny, w: Proces modernizacji nauk przyrodniczych w historii i historiografii nauki. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 7, B. Płonka-Syroka (red.), Arboretum, Wrocław 2003.
6 L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego, op. cit., s. 94.
7 Ibidem, s. 131–132.
8 Ibidem, s. 142–143. Pisząc o kolektywie myślowym i stylu myślowym, znacznie ograniczam
sprawozdanie z wskazywanych przez Flecka obszarów poznawczych z nimi związanych, np. bardziej
szczegółowe rozważania o pojęciu faktu, prawdy, nauce podręcznikowej itd. Wykraczają już poza
zasadniczy temat podjętych tu rozważań, por. prace rozwijające i problematyzujące koncepcję Flecka
w zbiorze Ludwik Fleck – tradycje – inspiracje – interpretacje, B. Płonka–Syroka, P. Jarnicki,
B. Balicki (red.), Wyd. Projekt Nauka, Wrocław 2015.
4
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STANLEYA FISHA WSPÓLNOTA INTERPRETACYJNA –
WSPÓLNOTA MYŚLI CZY WSPÓLNOTA LUDZI?

Pojęciem interpretive community posłużył się Fish po raz pierwszy w artykule Interpreting the „Variourum” w 1976 r.,9 przy czym częściej używa tu
wyrażenia „community” (wspólnota) bezprzymiotnikowo, a tylko dwukrotnie nazwy dwuczłonowej „interpretive community” (wspólnota interpretacyjna). Przez wspólnotę, w obu językowo różnych wariantach, rozumie się
tych, którzy podzielają podobne strategie interpretacyjne, decydujące o podobnym konstruowaniu znaczeń tekstu, a więc interpretacji. Interpretacja
jako efekt zastosowania określonych strategii interpretacyjnych w jednej
wspólnocie może być odmienna od interpretacji w innej wspólnocie, która
może jej nie zaakceptować, odrzucić, uznać za kuriozalną lub nawet za nieinterpretację. W antyesencjalistycznym podejściu Fisha nie ma bowiem czegoś takiego jak sens tekstu immanentnie w nim zawarty, ten jest konstruowany przez odbiorcę, nie w sposób dowolny wszakże, lecz przy użyciu strategii interpretacyjnych właściwych danej wspólnocie. Interpretacja oznacza
ujmowanie danego przedmiotu w kontekście, a ponieważ zawsze znajdujemy
się w jakimś kontekście, zawsze też interpretujemy. Nigdy zatem nie znajdujemy się w punkcie zerowym, nieuwarunkowanym, tak by w sposób niezapośredniczony przez nasze emocje, tradycje, uprzedzenia, przesądy i wiedzę,
patrzeć na rzeczywistość, a w przypadku szczególnie interesującym Fisha –
literaturoznawcę – na tekst.
Sam badacz przyznaje, że gdy w drugiej połowie lat 70. przygotowywał
trzeci wersję Interpretując „Variorum”, stanął wobec konieczności wyjaśnienia, skąd bierze się zgodność interpretacji osiągana przez czytelników,
i skąd biorą się różnice w interpretacjach tego samego, jak mogłoby się wydawać, tekstu.10 Wspólnota interpretacyjna to pojęcie ustanowione przez
Fisha właśnie po to, aby wytłumaczyć różnice, które zauważamy, gdy obserwujemy interpretacje, różnice, które nie są przypadkowe, lecz mają charakter systemowy i konwencjonalny. Fish używa więc kilkakrotnie w tekście
pojęcia wspólnota i wspólnota interpretacyjna na oznaczenie grupy osób,
które podzielają te same strategie interpretacyjne. Akty interpretacyjne,
—————————
S. Fish, Interpreting the "Variorum", Critical Inquiry, 2(3), 1976. Tekst ten ukazał się następnie
w: S. Fish, Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretative Communities, Harvard
University Press, Cambridge, Mass.–London 1980. Polski przekład ukazał się natomiast w zbiorze:
Sztuka interpretacji w ostatnim półwieczu, H. Markiewicz (red.), t. 3, Universitas, Kraków 2011
(tytuł: Interpretując „Variorum”, przeł. T. Kunz). Korzystam z polskiego przekładu, wszakże
w relacji do oryginału, analiza pojęć wymaga bowiem dokładnego rozpoznania lingwistycznego.
Posługuję się także wersją elektroniczną, dostępną w formie pdf: https://is.muni.cz/el/1421/ jaro2011/CJBC621/um/05c.Fish_-_Interpreting_the__Variorum_.pdf (dostęp: 10.03.2019).
10 S. Fish, Interpretując „Variorum”, op. cit., s. 364. Należy uściślić, że dla Fisha pojęcie tego samego tekstu nie istnieje, ten bowiem jako każdorazowo dany poprzez interpretację jest różny dla
różnych wspólnot interpretacyjnych, które go tworzą, konstruują, a nie — jak jest przyjęte w kierunkach esencjalistycznych, np. formalistycznych, do których odnosi się autor — jedynie go dekodują.
9
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które są dokonywane przez czytelników, nie wynikają z tekstu, lecz są rezultatem czegoś względem niego uprzedniego i niezależnego, czegoś, co je wytwarza, czyli właśnie strategii interpretacyjnych. Dysponentem tychże jest
z kolei wspólnota interpretacyjna11, składająca się z osób, które używają
określonych strategii interpretacyjnych nie po to, jak podkreśla Fish, by czytać teksty, w konwencjonalnym sensie tej czynności, lecz aby je pisać, przyporządkowując im w efekcie znaczenia, intencje, a także cechy formalne.12
Stałość i podobieństwo interpretacji wytworzonych przez różnych czytelników jest zatem rezultatem tego, że są oni członkami tej samej wspólnoty
interpretacyjnej. Ze względu na fakt, że czytelnik należy do wielu różnych
wspólnot interpretacyjnych, stosuje odmienne strategie interpretacyjne,
wytwarzając w ten sposób odmienne teksty. Jak wskazuje amerykański literaturoznawca, zjawisko istnienia różnych wspólnot interpretacyjnych tłumaczy także to, dlaczego istnieją spory pomiędzy różnymi grupami czytelników,
przekonanymi o zasadności własnych ustanowień interpretacyjnych.
Wspólnoty interpretacyjne mogą mieć tak pod względem ilościowym, jak
i czasowym oraz przestrzennym różny charakter, są zmienne, o płynnych
granicach, a poszczególni ich członkowie mogą przechodzić z jednych do
drugich. Nie są one bowiem ani czymś naturalnym, ani tym bardziej uniwersalnym, mają charakter wyuczony.13 Niezmienne pozostaje jedynie to, że
zawsze stosujemy jakieś strategie interpretacyjne, które decydują o znaczeniu tekstów, jakie w aktach czytelniczych konstruujemy.
Na podstawie przytoczonych powyżej uwag Fisha możemy więc sformułować w miarę jasną definicję pojęcia wspólnoty interpretacyjnej jako grupy
ludzi, którzy rozporządzają podobnymi strategiami interpretacyjnymi, decydującymi o semantycznym i formalnym charakterze wytwarzanych i akceptowanych w jej obrębie interpretacji. Amerykański literaturoznawstwa
formułuje swe rozważania odnośnie do procesu lektury tekstów literackich
i kontrowersji, jakie pojawiają się między różnymi badaczami, jako punkt
wyjścia przyjmując odnośnie fragmenty sonetów Miltona i narosłe wokół
nich, często względem siebie sprzeczne, interpretacje. Nie tylko jednak do
procesów zachodzących podczas pracy literaturoznawczej odnoszą się uwagi
Fisha. Posługuje się on bowiem pojęciem interpretacji w dwojakim sensie,
nie zawsze konsekwentnie je rozdzielając. Używa interpretacji w znaczeniu
ogólnym, jako naszego sposobu bycia w świecie, co poświadczają takie choćby jego słowa: Zdolność interpretowania nie jest czymś nabytym; jest ona
nieodłączna od faktu bycia człowiekiem.14 Posługuje się tym terminem także w sensie szczegółowym — na oznaczenie aktów poznawczych wykonywanych wobec tekstu literackiego. Jeśli weźmiemy pod uwagę przykłady
—————————
Ibidem, s. 385.
Ibidem, s. 389.
13 Ibidem, s. 390.
14 Tamże.
11
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wspólnot interpretacyjnych, jakie sam Fish, na własnym przykładzie, podaje
w innym tekście, Drogą antyformalistyczną aż do końca, to możemy sformułować ogólniejszą definicję wspólnoty interpretacyjnej.15 Jest to grupa
ludzi, która rozporządza nie tylko tymi samymi strategiami interpretacyjnymi. Ich członków łączy także wspólna tradycja, przesądy, wartości, emocjonalność etc. Rozpatrując każdą ze wspólnot interpretacyjnych z osobna,
można w miarę ściśle określić to, co przesądza o czasowej konsolidacji
i względnej autonomii grupy, decydującej o jej dystynktywności względem
innych grup.
Zgodnie z rozważaniami Fisha, piszę tu konsekwentnie o wspólnocie interpretacyjnej jako o grupie ludzi, używam więc tego pojęcia w znaczeniu
personalnym. Taki właśnie sposób rozumienia wspólnoty interpretacyjnej
został jednak podany w wątpliwość przez Tomasza Markiewkę w tekście
Neopragmatyści wobec kategorii autora. O konsekwencjach konstruktywizmu. Badacz dokonuje takiego oto uściślenia terminologicznego:
„Pisząc o »wspólnocie interpretacyjnej ludzi, którzy…« gubi się trochę zamysł
Fisha, według którego wspólnota interpretacyjna jest raczej zespołem przekonań niż zbiorem ludzi. Jednakże samo pojęcie wspólnoty interpretacyjnej,
trochę niefortunnie wybrane przez Fisha, nakłania do tworzenia takich konstrukcji językowych, w których o wspólnocie pisze się jako o grupie osób. Poza
tym ci, którzy mają podobne przekonania, rzeczywiście należą do swego rodzaju wspólnoty — wspólnoty, na którą oddziałują te same przekonania. Dlatego pozostanę przy powyższych konstrukcjach językowych.”16

Markiewka nie rozwija dalej tej tezy, używa jednak w swych rozważaniach
konsekwentnie pojęcia wspólnoty interpretacyjnej na oznaczenie zespołu
przekonań, a nie grupy ludzi o określonych przekonaniach. Czy jednak istotnie taki jest zamysł Fisha? Przytoczone wcześniej określenia wspólnoty
interpretacyjnej pochodzące z Interpretując „Variorum” właśnie przeczą
przypuszczeniom Markiewki, co więcej, konfrontacja polskiego przekładu
z angielskim oryginałem także poświadcza personalne rozumienie wspólnoty
interpretacyjnej przez amerykańskiego badacza. Tutaj bowiem identyfikujemy takie oto frazy: community made up of those who share interpretive
strategies;17 and if a community believes in the existence of only one text,
then the single strategy its members employ will be forever writing it;18 the
first community will accuse the members of the second of being reductive;19
—————————
15 S. Fish, Drogą antyformalistyczną aż do końca, przeł. A. Szahaj, w: idem, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, A. Szahaj (red.), Universitas, Kraków 2008, por. zwłaszcza s. 179.
16 T. Markiewka, Neopragmtyści wobec kategorii autora. O konsekwencjach konstruktywizmu,
Teksty Drugie, 5, 2013, s. 283. Markiewka pisze o tym w przypisie nr 17. Jego tekst nie jest poświęcony pojęciu wspólnoty interpretacyjnej, używa on go dla rozważenia kategorii autorskiej intencji i
roli, jaką jej uwzględnienie odgrywa w interpretacji utworu literackiego.
17 S. Fish, Interpreting the „Variorum”, op. cit., s. 476.
18 Ibidem, s. 484.
19 Ibidem.
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the explanation both for the stability of interpretation among different
readers (they belong to the same community);20 The very existence of the
“marks” is a function of an interpretive community, for they will be recognized (that is, made) only by its members.21 W sposób jednoznaczny wskazują one zatem na wspólnotę i wspólnotę interpretacyjną jako na pewną
grupę złożoną z ludzi, określanych tu mianem jej członków lub ściślej — czytelników, zważywszy na empiryczny punkt odniesienia dociekań Fisha.
Markiewki interpretacja pojęcia wspólnoty interpretacyjnej wskazuje nie
tyle na zamysł Fisha, ten pozostaje przecież poza horyzontem naszego poznawczego doświadczenia, ile na nieścisłość ustaleń samego Fisha. Zachodzi
tu sytuacja podobna do tej, którą obserwujemy, analizując jego pojęcie interpretacji. Zarówno interpretacja, jak i wspólnota interpretacyjna używane
są w dwojakim sensie. Badacz z jednej strony wskazuje na grupę ludzi,
z drugiej natomiast na przekonania, stanowiące pewien scalający ją myślowy
porządek. Sprawę utrudnia także to, że — jak Markiewka słusznie wskazuje
— nie jest w świetle rozważań Fisha do końca jasne, jakiego rodzaju mają to
być przekonania ani jak wiele osób musi je podzielać, by mogły stanowić
wspólnotę interpretacyjną.22 Poświadcza to po raz kolejny nieścisłość ustaleń Fisha, wynikającą do pewnego przynajmniej stopnia z przyjętej formy
wywodu, w którym nie tyle chodzi o budowanie koncepcji i formułowanie
definicji, ile raczej o pokazanie pewnych mechanizmów działających podczas
procesu interpretacji.
Powróćmy więc do ścisłych ustaleń Flecka. I ten badacz nie pisze o tym,
jak dokładnie wyznaczyć granice kolektywu myślowego ani jakie dokładnie
przekonania decydują o jego konsolidacji, podobnie jak Fish przyjmuje bowiem możliwość przesunięć jego granic i zmienność. Zakłada ogromną różnorodność kolektywów myślowych — od bardzo małych, chwilowych, jak te
konstytuujące się w czasie okazjonalnej rozmowy dwójki ludzi, jak i te zwarte o rozbudowanej strukturze wewnętrznej i organizujących je instytucjach.
Charakterystyczną cechą stałych kolektywów myślowych jest dla Flecka ich
mniej lub bardziej ścisłe odgraniczenie. Ma ono charakter formalny, gdy
o przyjęciu i uczestnictwie w danej grupie decydują określone warunki,
ustawy, ceremonie. Funkcję delimitacyjną pełni dla kolektywu także specjalny język, jakim posługują się jego członkowie, np. zestaw określonych zwrotów językowych czy terminów technicznych.23
Fleck wskazuje jednak, w przeciwieństwie do Fisha, na coś, w istocie niewymiernego, co decyduje o połączeniu ludzi w kolektyw myślowy i w kolektywie myślowym. Jest to specyficzny nastrój myślowy. Choć jest to pojęcie
dość enigmatyczne, przez samego Flecka niepoddane zresztą głębszym roz—————————
Ibidem, s. 484.
Ibidem, s. 485.
22 Ibidem, 282.
23 L. Fleck, Zagadnienie teorii poznawania, op. cit., s. 236.
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ważaniom, to możemy się tu pokusić o jego dojaśnienie i rozwinięcie, w sposób zgodny z myślą polskiego badacza. Nastrój myślowy jest czymś doznawanym tylko w konkretnym, tym oto, kolektywie myślowym. Jest wprawdzie
powtarzalny, ale tylko w sytuacji, gdy ponownie dojdzie do spotkania członków danego, tego oto, kolektywu. Nastrój myślowy wytwarzający się między
członkami kolektywu myślowego powoduje, że każdy z jego członków wyraża
takie myśli, jakich sam lub w innym kolektywie nie byłby w stanie wyrazić.
Co więcej, jak wskazuje polski mikrobiolog, pojawienie się nowej osoby modyfikuje lub nawet niszczy nastrój myślowy, tak że wytwarzający się wspólny
twór myślowy ulega zmianie. Nastrój myślowy może być tak intensywny, że
prowadzi czasem do zbiorowych halucynacji, choć w przypadku kolektywów
stałych, gdzie identyfikujemy jednostajny nastrój, prowadzi do ukonstytuowania się światopoglądów czy podjęcia określonych działań w sferze praktycznej.24 Przez nastrój myślowy należy zatem rozumieć specyficzną emocjonalno-intelektualną więź między członkami danej grupy, wytwarzającą się
wskutek i na czas trwania ich spotkania.25
Jak zatem połączyć pojęcie kolektywu myślowego i wspólnoty interpretacyjnej? Wydaje się, że w rozważaniach Fisha są skontaminowane dwa Fleckowskie pojęcia — zarówno kolektywu myślowego, jak i stylu myślowego,
w porządku jego dociekań niewyodrębnialne. Stąd może wynikać interpretacja Markiewki, który widziałby — jak można domniemywać — we wspólnocie
interpretacyjnej odpowiednik stylu myślowego, stąd też wynika Rydlewskiego utożsamienie wspólnoty interpretacyjnej z kolektywem myślowym. Tymczasem jest tak, że tam, gdzie Fish mówi o przekonaniach organizujących
nasze interpretacje, gdy używa pojęcia strategii interpretacyjnych, formułuje
uwagi de facto o stylu myślowym, natomiast tam, gdzie mówi o grupie ludzi
rozporządzających danymi strategiami, odnosi się, nieintencyjnie rzecz
jasna, do kolektywu myślowego. Oto mamy tu zatem ponownie sytuację
analogiczną do kontrowersji wokół Fishowskiego pojęcia interpretacji —
używanej, jak wskazywałam już wcześniej, zarówno w sensie ogólnym, jak
i szczegółowym, na oznaczenie czynności poznawczych względem tekstu
wykonywanych.

SOBOWTÓRY POJĘCIOWE

Jest zaskakujące, i fascynujące zarazem, jak zbieżne, tak pod względem
wskazującej je nazwy, jak i semantyki oraz zakresu odniesienia, są pojęcia
formułowane przez różnych badaczy, w różnym czasie, innej przestrzeni
i w — przynajmniej na pozór — zgoła odmiennych warunkach kulturowych
i społecznych. Zaobserwowana koincydencja pojęciowo-myślowa prowokuje
—————————
24
25

Ibidem.
L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego, op. cit., s. 72–73.
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do dalszych pytań z zakresu socjologii nauki i problematyki obiegu koncepcji
naukowych i poznania w ogóle. Okazuje się bowiem w świetle przeprowadzonych tu analiz, że wspólnota myśli jest możliwa do osiągnięcia, mimo że
między badaczami nie dochodziło, ani w sposób bezpośredni, ani też pośredni, do wymiany myśli i intelektualnych wpływów. Jeżeli nowa metafora
jest, zgodnie z koncepcją Flecka i innymi ujęciami konstruktywistycznymi,
społecznie, ponad-jednostkowo uwarunkowana, to dwie podobne do siebie
metafory siłą rzeczy muszą wskazywać na podobieństwo fundujących je
czynników zewnętrznych, a zatem zarówno stylów myślowych, jak i przemian w ich obrębie. Takich zaskakujących zbieżności pojęciowych w historii
nauki jest znacznie więcej. I tak na przykład, oryginalna koncepcja retoryczno-epistemologiczna austriackiego filozofa Josefa Mitterera, wykazuje zaskakująco dużo podobieństw z koncepcją Fisha, choć Mitterer wcale nie zna
jego pism. Jest także w wielu punktach podobna do teorii Flecka, choć tu
można już wskazać genetyczny związek i zależność myśli — austriacki filozof
prace polskiego lekarza bowiem zna i pozostaje wyraźnie nimi zafascynowany.26
Założę zatem wstępnie, że jeśli powstają oryginalne, nowe metafory, pod
wielu względami ze sobą zbieżne, niezależnie od siebie, to — biorąc pod
uwagę społeczny charakter poznania i takiż charakter odkrycia naukowego
— muszą one stanowić efekt podobnego mechanizmu. W świetle rozważań
Flecka zarówno on sam, jak i Fish byliby wyjątkowo twórczymi jednostkami, stanowiącymi nośnik intelektualnej zmiany.27 Fleck nie poświęcił
wprawdzie szczególnej uwagi jednostkom wyjątkowo twórczym, sugerując
jedynie, że jest to temat wart głębszego rozważenia, posługując się jednak
jego ustaleniami, rozwiniętymi przez Michała Rydlewskiego, możemy wskazać kilka czynników decydujących o tym, że oto pojawia się nowa metafora,
odkrycie, istotna zmiana stylu myślowego.
W obrębie jednostki ścierają się wpływy różnych kolektywów myślowych.
Między nimi, jak zarówno Fleck, jak i Fish podkreślają, dochodzi do ścierania się, modyfikowania przekonań właściwych różnym wspólnotom, do
charakterystycznych przecieków między nimi.28 Aby jednak to spotkanie
różnych stylów myślowych zaowocowało zmianą, konieczne jest jeszcze, by
—————————
J. Mitterer, Ucieczka z dowolności, przeł. A. Zeidler-Janiszewska, Oficyna Naukowa, Warszawa
2004; idem, Tamta strona filozofii, Przeciwko dualistycznej zasadzie poznania, przeł. M. Łukasiewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 1996; idem, On Interpretation, Constructivist Foundations,
numer specjalny: Non dualism. A Conceptual Revision?, A. Riegler, S. Weber (red.), 8 (2), 2013.
Brak znajomości koncepcji Fisha wskazuje sam Mitterer. O Fishu usłyszał po raz pierwszy od badaczy z Polski, którzy na podobieństwo obu koncepcji zwrócili mu uwagę. Na temat nie-dualizującego
sposobu mówienia, projektu Mitterera, zob. M. Cyzman, Nieznośna płynność rzeczy. Dyskurs,
retoryka, interpretacja w nie-dualizującym sposobie mówienia, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2015.
27 Jest to wyrażenie, którym posługuje się Fleck, por. idem, Powstanie i rozwój faktu naukowego,
op. cit., s. 201.
28 S. Fish, Drogą antyformalistyczną aż do końca, op. cit., s. 180. L. Fleck, Zagadnienie teorii
poznawania, op. cit., s. 240.
26
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dokonało się ono w jednostce szczególnego typu, takiej mianowicie, która
uposażona jest w szczególną samoświadomość i autorefleksyjność. Rydlewski samoświadomość wprost określa jako warunek transferu wiedzy.29 Okolicznością sprzyjającą poddawaniu refleksji przekonań pochodzących z różnych kolektywów myślowych są, jak Fleck to określa, okresy ogólnego zamieszania społecznego.30 Są to zatem czasy niespokojne, burzliwe, pełne
społecznych, politycznych, kulturowych napięć. Nie do przecenienia są tu
jednak także okoliczności stricte indywidualne, zwłaszcza wszelkie radyklane zmiany, jakie zachodzą w życiu jednostki. Możemy przyjąć, jedynie na
potrzeby tego artykułu bez zastrzeżeń i komentarzy, że taki może być społeczno-indywidualny mechanizm fundowania nowej metafory, właściwy
jednostkom wybitnie twórczym.31 W naukowej biografii należałoby wskazać
konkretne odniesienia dla wskazanych tu warunków. Podobieństwa innorodnych nowych metafor, kolektywu myślowego i wspólnoty interpretacyjnej, jednak nadal w ten sposób nie objaśnimy. Wskażemy jedynie na okoliczności warunkujące sformułowanie nowych pojęć, w sposób mniej lub
bardziej wyczerpujący, w zależności od ilości danych, jakimi będziemy dysponować. Pytanie, dlaczego zmiana Fisha jest tak podoba do zmiany Flecka,
zostaje więc nadal utrzymane. Fish formułuje pojęcie wspólnoty interpretacyjnej z wnętrza literaturoznawczego przedsięwzięcia, którego jest aktywnym uczestnikiem jako badacz Miltona, Fleck — z wnętrza tej dziedziny, jaką
stanowi medycyna i mikrobiologia. W obu tych, tak odmiennych od siebie
kolektywach, badacze są w kręgu ezoterycznym, współtworzą zatem grono
specjalistów. Mimo że znaczenia krążące w tych dwu kolektywach są odmienne względem siebie i w wielu punktach zupełnie nieuzgadnialne, jest
jednak pewien myślowy moment, który je łączy. Wydaje się go stanowić
ugruntowane w obu kolektywach myślowych przekonanie o obiektywnym
charakterze poznania i badaczu jako jednostce uposażonej w jakiś szczególny rodzaj nieugruntowanej zewnętrznie świadomości, ponad-świadomości.
Oba pojęcia, kolektywu myślowego i wspólnoty interpretacyjnej, zdają się
ufundowane na negacji tego właśnie przekonania. Amerykański literaturoznawca oponuje wobec ujęć formalistycznych, przypisujących tekstom
znaczenia, możliwe do wydobycia i sformułowania w ramach obiektywnej
—————————
29 M. Rydlewski, Co czyni nas twórczymi? Różne kolektywy myślowe – różne „kręgi obcości...”,
op. cit., s. 226.
30 L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego, op. cit., s. 126.
31 Wobec braku bardziej szczegółowych badań na temat mechanizmu powstawania odkrycia czy
nowej metafory przy udziale z jednej strony kolektywu myślowego, z drugiej jednostki wyjątkowo
twórczej, należy na razie ostrożnie formułować wszelkie wnioski. Wstępnie podjęłam się refleksji
nad tym problemem w artykule Kolektyw czy jednostka? Kto tworzy teorie (nie tylko) naukowe?
O pewnym szczególe w koncepcji Ludwika Flecka (nie jest jeszcze opublikowany). Są to jednak
wstępne rozpoznania, mam więc zamiar kontynuować badania w tym zakresie. Wyjątkowo obiecujące są w tym kontekście rozważania na temat biografii naukowej i (auto)biograficznych aspektów
w procesie poznania, por. np. Scientific Biographies. Between the “Professional” and “Nonprofessional” Dimension of Humanistic Experiences, M. Kafar (red.), Wyd. UŁ, Łódź 2013;
Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, M. Kafar (red.), Wyd. UŁ, Łódź 2016.
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interpretacji tekstu, polski mikrobiolog wyraża zaś niezgodę na traktowanie
procesu poznania i odkrycia naukowego jako indywidualnego mistycznego
aktu, polegającego na odkrywaniu zagadek już zapisanych w księdze natury.
Co jednak w obu tych przypadkach przyczyniło się do uświadomienia sobie myślowej zmiany i wyrażenia jej nową metaforą? Co zadecydowało
o owej szczególnej samorefleksyjności? Rydlewski formułuje tezę, że na bardziej zaawansowanych etapach pracy naukowej doświadcza się mniej przymusu, a więcej wolności w przedstawianiu nowych interpretacji czy metafor.32 Jest to możliwe wówczas, gdy osiąga się wysoki stopień specjalizacji
w dziedzinie, którą się współtworzy. Tym, co umożliwia zaprezentowanie
nowego pojęcia, jest wiedza pochodząca z innego kolektywu, którego jest się
członkiem. Fleck był także aktywnym, choć nie-profesjonalnym, uczestnikiem wspólnoty filozoficznej. Posiadał dość ograniczoną, niepopartą studiami, wiedzę z zakresu socjologii i filozofii, na tyle jednak znaczącą, by przy
jej użyciu sformułować tezy o charakterze epistemologicznym i socjologicznym.33 Co do Fisha można zaś założyć oscylację dwu stylów myślowych, tego
wyznaczającego kolektyw amerykańskich literaturoznawców i tego organizującego wspólnotę prawników. W tych dwu zakresach Fish posiada wykształcenie, niewątpliwie jednak wyspecjalizował się szczególnie w pracy literaturoznawczej. Wiedza pozyskana z kolektywu prawniczego mogła się tu przyczynić do zmiany postrzegania zjawisk związanych z pracą interpretacyjną
wykonywaną wobec tekstu. Stąd metafora interpretacji jako konstrukcji,
stąd też uznanie wagi retoryki w sposobie formułowania interpretacji. Przyczyn, dla których obaj badacze ufundowali nowe w nauce metafory, jest
oczywiście znacznie więcej, ich zbadanie i dokładny opis przekracza jednak
granicę niniejszego szkicu. Wskazane tu możliwe przyczyny, dla których
Fleck i Fish niezależnie od siebie, a jednak zaskakująco zgodnie, przynoszą
nowe pojęcia i inny względem zastanego sposób rozumowania, objaśniają
podobieństwo semantyki kolektywu/stylu myślowego i wspólnoty interpretacyjnej. Oba stanowią efekt przekonania o społecznym charakterze poznania, o różnorodnych ograniczeniach i uwarunkowaniach koncepcji naukowych i interpretacji utworów literackich.
Przedstawione powyżej rozumowanie, bardzo hipotetyczne i z pewnością
niewystarczające, w jakimś stopniu przynajmniej wyjaśnia ową wspólnotę
myśli wytwarzającą się między badaczami, przygodną, ale jednocześnie uzasadnialną w porządku zewnętrznych i indywidualnych czynników, jakie mogły ją ufundować. I Fleck, i Fish ponadto wskazują na pojęcia i co za tym
—————————
32 M. Rydlewski, Co czyni nas twórczymi? Różne kolektywy myślowe – różne „kręgi obcości…,
op. cit., s. 233.
33 Efekty badań nad Ludwikiem Fleckiem jako jednostką wyjątkowo twórczą przedstawił M. Rydlewski w pracy Co czyni nas twórczymi?…. , op. cit., s. 228–233, a także w rozdziale 6 pt. Jak
zobaczyć coś, czego nie widziało się wcześniej? Zmiana metafor jako zmiana kulturowa monografii
Żeby widzieć, trzeba wiedzieć, op. cit., s. 257–266. Tezy formułowane w obu tych miejscach są
zbieżne.
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idzie, na problemy, przekraczające granicę swych własnych dyscyplin. Pierwotnie używane, by objaśnić zachodzące w ich obrębie mechanizmy, doskonale nadają się do opisu innorodnych zjawisk, swobodnie zagnieżdżając się
w innych i humanistycznych, i przyrodniczych dyscyplinach. Zarówno kolektyw myślowy, jak i wspólnota interpretacyjna są ufundowane na negacji
zastanych przez Flecka i Fisha sposobów tłumaczenia problemów identyfikowanych w ich macierzystych dziedzinach, zmieniają ich oblicze, przynosząc także wtórnie zmianę w obrębie innych przedsięwzięć.
Myśli, pojęcia, problemy nie powstają zatem w próżni, nie rozbłyskują
nagle i bez powodu w głowie niczym za dotknięciem boskiej różdżki. Mają
swe uwarunkowania, przyczyny, fluktuacje. W niezwykle skomplikowanym
królestwie poznania mają też swe sobowtóry. Inne zaś myśli je tropią i tworzą między nimi powiązania. W wiecznie zmiennej, dynamicznej sieci rzeczywistości.
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SURPRISING PEREGRINATIONS AND RELATIONSHIPS OF CONCEPTS.
ON THE THOUGHT COLLECTIVE OF LUDWIK FLECK
AND THE INTERPRETIVE COMMUNITY OF STANLEY FISH
ABSTRACT

The aim of the article is to compare the thought collective and the interpretive
community, two surprisingly similar notions formulated independently by Ludwik
Fleck and Stanley Fish. In contemporary discourse, both concepts are used as synonims, while an accurate analysis of the contexts of the use of interesting terms
proves that the equivalent of the interpretive community is rather thought collective,
as well as the thought style, both of these concepts in the deliberations of Fish are
subject to contamination. The exact repartition of the notion of interpretive community seems to be important due to the frequency of its use in works in the field of
literary interpretation and cognition. The article also presents more general remarks
on the functioning and possible origin of twin terms and their role in scientific cognition.
Keywords: thought collective, thought style, interpretive community, sociology
of knowledge, interpretation.
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INFORMACJE DLA AUTORÓW
Przygotowanie tekstów
1. Przyjmujemy teksty rozpraw i studiów do 1,5 arkusza wydawniczego (60 000 znaków ze spa‐
cjami), polemik i głosów w dyskusjach – do 0,5 arkusza (20 000 znaków ze spacjami), recenzji – do
0,4 arkusza (około 16 000 znaków ze spacjami). W uzasadnionych przypadkach dopuszczamy
wyjąt‐ ki. Należy je uzgodnić wcześniej z zespołem redakcyjnym.
2. Prosimy autorów o przysyłanie tekstów w edytorze Word 1997–2003, z przypisami dolnymi,
a nie końcowymi.
2a. Do każdego tekstu powinno zostać dołączone streszczenie w jęz. polskim (zamieszczone na
początku tekstu) oraz w jęz. angielskim (na końcu tekstu), oraz słowa kluczowe w jęz. angielskim,
informacja o afiliacji autora (umieszczona pod imieniem i nazwiskiem autora).
2b. Pożądane jest dzielenie tekstu na zatytułowane rozdziały.
3. Cytowanie pozycji literatury powinno zostać przygotowane według poniższego schematu:
Monografie: Max Scheler, Problemy socjologii wiedzy, przeł. Stanisław Czerniak et al., PWN,
Warszawa 1990, s. 32.
Artykuły w czasopismach: Nelson Goodman, What Should Not Be Said about Representation?,
Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1987–8, v. 46, s. 419–425.
Rozprawy w monografiach zbiorowych: E. Mayr, Die Darwinsche Revolution und die Wider‐
stände gegen die Selektionstheorie, w: J. Herbig, R. Hohlfeld (red.), Die zweite Schöpfung. Geist
und Ungeist in der Biologie des 20. Jahrhunderds, Hanser, München 1990, s. 44–70.
Odsyłacze do literatury należy umieszczać na jeden ze dwóch sposobów:
A) w przypisach dolnych;
B) w zamieszonej na końcu tekstu Bibliografii. W takim przypadku odsyłacze do literatury po‐
winny być umieszczone w tekście według następującego schematu: nazwisko autora, rok wyda‐
nia, strony, na przykład: (Giere, 1988, s. 25).
Wybrany przez Autora sposób A) lub B) powinien być stosowany konsekwentnie w całym tek‐
ście.
C) Bibliografia winna być uporządkowana alfabetycznie, według nazwisk autorów.
4. Elementy tekstu, które Autor pragnie wyróżnić, należy pisać rozstrzelonym drukiem.
5. Tytuły i podtytuły – wypośrodkowane, półgrubą czcionką.
6. Notki (przypisy) – dolne, a nie końcowe.
7. Autorzy proszeni są przygotowanie tekstu do celów peer‐blind review, czyli o niezamieszcza‐
nie w tekście informacji pozwalających zidentyfikować autora. Dane autora na pierwszej stronie
tekstu zostaną usunięte przez redakcję przed przekazaniem jej recenzentom.
8. Autorzy są ponadto proszeni o ujawnienie wszystkich osób biorących udział w powstawaniu
publikacji oraz ewentualnych źródeł powstawania publikacji. To rozwiązanie zastosowane przez
redakcję ma zabezpieczać publikacje przed zjawiskiem ghost‐writing.
9. Autorzy są też proszeni o złożenie deklaracji (także elektronicznie, w formie skanu z podpi‐
sem), że tekst przysyłany do druku nie jest przedrukiem tekstu wcześniej publikowanego.
10. Materiały należy przysłać pocztą elektroniczną na adres:
filozofiainauka@ifispan.waw.pl
11. Ewentualne diagramy, ryciny i inne formy graficzne znajdujące się w tekstach powinny być
czarno‐białe.
12. Wzory matematyczne powinny być zapisane w formie Word. W razie trudności możliwe są
indywidualne negocjacje z redakcją.

Proces recenzowania
Teksty nadsyłane do czasopisma są recenzowane zgodnie ze standardami peer‐blind review. Szablon
recenzji oraz lista recenzentów każdego wydanego tomu czasopisma jest podana na stronie interneto‐
wej czasopisma. Lista recenzentów nie jest stała. Redakcja powołuje recenzentów w zależności od
tematyki przysyłanych tekstów. Daje to gwarancję oceniania tekstów przez faktycznych specjalistów
problematyki rozważanej w nadsyłanych tekstach.

Zakres tematyczny
W czasopiśmie będzie prezentowana cała filozoficzna
problematyka, która ma związki z nauką, a więc
— problematyka filozoficzna asymilująca wyniki nauki jako
przedmiot swych analiz, źródła informacji lub inspiracje;
— epistemologia i metodologia;
— dociekania nad filozofią projektowaną jako nauka;
— rozważania nad relacjami pomiędzy nauką a światem
życia, rzeczywistością społeczną i kulturą.
Interdyscyplinarność
Publikujemy także prace łączące wątki stricte filozoficzne
z typowo naukowymi. Zamierzenie to ujmuje rozmycie
i płynność granic pomiędzy nauką i filozofią.
Multiprogramowość
Nie wprowadzamy programowych metafilozoficznych
ograniczeń. Czasopismo nie jest forum jednej tylko
szkoły filozoficznej. Multiprogramowość jest
promowana w czasopiśmie między innymi jako wyraz
specyfiki obecnej filozofii.

