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MANIFEST 

 

 

A. TEZA GŁÓWNA PSYCHOLOGII EWOLUCYJNEJ (tak jak ja ją rozumiem). 

 

Wszystkie rodzaje zachowań ludzkich jednostek (lub predyspozycje do takich 

zachowań) adresowane do siebie samego lub do innych ludzi, a zatem też relacje 

międzyludzkie, mają „w ostatecznym rachunku” swe źródła (swój „biologiczny sens”, 

swe ewolucyjne wyjaśnienie) w zasadzie „egoizmu genów”, czyli w darwinowskiej 

zasadzie maksymalizowania sukcesu reprodukcyjnego jednostek, czyli w zasadzie 

maksymalizowania darwinowskiej fitness. Termin „fitness” należy tu oczywiście 

rozumieć w sensie rozszerzonym, nadanym mu przez Hamiltona, tzn. jako inclusive 

fitness. Będę tu nazywał tę zasadę terminem Zasady MF (od „Maksymalizacja Fitness”) 

co wydaje mi się terminem trafniejszym od wpełzającego ostatnio do polszczyzny terminu 

„dostosowanie łączne”, który uważam za językowy i semantyczny potworek. 

 Ważność wyjaśniająca zasady MF ma odnosić się do zachowań typowych dla naszego 

gatunku, tzn. uniwersalnych i cross-kulturowych, a nie aberrantnych, marginalnych, 

lokalnych lub patologicznych. Zgodność tych zachowań typowych z zasadą MF bywa 

często, u poszczególnych ludzi, nie uświadomiona. Ponadto może być pośrednia, ukryta i 

wykrywalna dopiero drogą wyrafinowanej analizy przez specjalistów. Zaś zachowania 

niezgodne z zasadą MF, jeśli w ogóle istnieją, dadzą się wytłumaczyć jako anachronizmy, 

pozostałości ewolucyjne: stały się niezgodne dopiero dziś, ale były zgodne z nią jeszcze 

niedawno, w społeczeństwach przed-neolitycznych, a nawet później, w przed-

przemysłowych. 
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B. ZACHOWANIA LUDZKIE WYJAŚNIANE PRZEZ PSYCHOLOGIĘ EWOLUCYJNĄ 

JAKO PRZEJAWY DZIAŁANIA ZASADY MF (PRZYKŁADY). 

 

1. Miłość rodzicielska. Wyjaśnienie oczywiste: dbałość o losy kopii moich genów 

ulokowanych w potomstwie. 

2. Miłość małżeńska. Wyjaśnienie oczywiste: troska o partnera (partnerkę) koniecznego 

(konieczną) do mojej reprodukcji. 

3. Nepotyzm: skłonność do inwestowania w krewniaków raczej niż w nie-krewniaków 

zaś w krewniaków bliższego stopnia bardziej niż dalszego. 

4. Kryteria doboru partnera małżeńskiego: dla kobiety szczególnie atrakcyjny obecny 

lub przewidywany status społeczny partnera; dla mężczyzn – głównie cechy fizyczne 

partnerki obiecujące dobrą zdolność do macierzyństwa. 

5. Zachowania seksualne obu płci: z punktu widzenia zasady MF – u mężczyzny 

opłacalna orientacja bardziej „promiskuistyczna”, u kobiety opłacalna orientacja 

bardziej „monogamiczna”. 

6. Traktowanie niewierności małżeńskiej odmiennie u obu płci: u kobiet zdrada 

emocjonalna - popełniona przez partnera (choćby przejściowe zauroczenie się inną 

kobietą) postrzegane jako groźniejsza niż zdrada „tylko” seksualna, tzw. skok w bok; 

u mężczyzn na odwrót – zdrada emocjonalna popełniona przez partnerkę postrzegana 

jako mniej groźna niż zdrada seksualna. 

7. Rywalizacja zawodowa: walka o wyższe usytuowanie się na drabince dochodów lub 

władzy lub prestiżu, bo to ponoć przekładalne na zwiększanie szans na sukces 

reprodukcyjny walczącego (walczącej). 

8. Gotowość pokolenia dziadków do inwestowania we wnuki: dziadkowie, a 

zwłaszcza babcie, bardziej ponoć ochoczo inwestują we wnuki będące dziećmi ich 

córki niż we wnuki będące dziećmi ich syna (bo macierzyństwo pewne zawsze, 

ojcostwo nie zawsze). 

9. Altruizm. Wedle psychologii ewolucyjnej – naiwnym samo-oszukiwaniem się jest 

(tkwiące w wielu z nas jako subiektywne odczucie) mniemanie, że są to zachowania 

bezinteresowne. W rzeczywistości akty altruizmu są napędzane albo przez selekcję 

krewniaczą (altruizm „hamiltonowski”) albo przez rachubę na przyszłe 

odwzajemnienie (altruizm „triversowski”) albo też akty takie są – dziś już 

zdezaktualizowaną – ewolucyjną pozostałością po wspólnym całej ludzkości ustroju 

społecznym zbieracko-łowieckim, kiedy to akty altruizmu były dla altruisty opłacalne 
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albo na zasadzie modelu hamiltonowskiego albo triversowskiego. Zatem altruizm dziś 

jest wyjaśnialny jako ewolucyjny anachronizm. 

 

Przez taką właśnie wyżymaczkę przepuszczane jest coraz więcej rodzajów ludzkich 

zachowań, np. adoptowanie dzieci, samobójstwo, działanie mafijne, wojna, przyjaźń (!) 

itd. Nasuwa mi się spostrzeżenie następujące. Tak jak dzielnemu wojakowi Szwejkowi (w 

opinii jego przełożonego, nadporucznika Lukasca) wszystko w końcu kojarzyło się 

nieodmiennie z jednym słowem 4-literowym zaczynającym się na „d” – tak głosicielom 

psychologii ewolucyjnej wszystkie ludzkie skłonności, emocje, motywacje, zachowania 

kojarzą się nieodmiennie ze słowem zaczynającym się także na „d”, tyle że 9-literowym 

(darwinizm). Sadzę, że ma to znamiona obsesji. Szlachetnej na pewno, bo napędzanej 

tylko pasją poznawczą a nie (przepadnij, o myśli!) chęcią zabłyśnięcia na medialnym 

rynku akademickim; ale jednak obsesji. 

 

C. TEZA: WYSZUKIWANIE U LUDZI ZACHOWAŃ „MF-ZGODNYCH” JEST 

BANALNE. ZNACZNIE CIEKAWSZE SĄ ANALIZY ZACHOWAŃ  

„MF-NIEZGODNYCH”. 

 

Uporczywe i triumfalne wykazywanie przez psychologów ewolucyjnych, że w wielu 

ludzkich zachowaniach, lub skłonnościach do zachowań, prześwituje uniwersalnie 

zwierzęca zasada MF za uważam intelektualnie jałowe i banalne. Jeśli bowiem H. sapiens 

jest, podobnie jak małpy, szczury, śledzie itd. wytworem darwinowskiej ewolucji (a jest) 

to czegóż innego można by oczekiwać? Znacznie ciekawsze i prowokujące do myślenia są 

te ludzie zachowania, które wyłamują się spod dyktatu zasady MF, tzn. są w stosunku do 

niej albo całkiem obojętne albo wręcz z nią sprzeczne. Owe „obojętne” lub „sprzeczne” 

będę tu nazywał zachowaniami nie-MF w odróżnieniu od poprzednich, które można 

określić jako zachowania MF. 

 

D. PRZYKŁADY ZACHOWAŃ LUDZKICH PRAWDOPODOBNIE BEDĄCYCH  

„NIE-MF”. 

 

1. Altruizm bezinteresowny, trudno wyjaśnialny przez model hamiltonowski lub 

triverowski lub koncepcje ewolucyjnego anachronizmu. 

 Jałmużna dawana obcemu (np. ulicznemu żebrakowi) skrycie i anonimowo. 
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 Uliczne zbiórki pieniędzy na cele charytatywne, np. Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy Owsiaka, Caritas, PCK, akcje pomocy dla powodzian, itp. 

 Poświęcenie czasu na pomoc obcemu bez realnych szans na rewanż. Np. 

rozwożenie w poranek wigilijny przez prywatnych kierowców – ochotników 

przygotowanych uprzednio paczek z prezentami pod wskazane adresy; 

organizowanie noclegowisk dla bezdomnych; przygotowywanie darmowego 

„talerza zupy” dla biedaków. 

 Nieodpłatna praca wolontariuszy, np. w hospicjach, domach dziecka, domach 

starców, pomoc dla ludzi niepełnosprawnych, udział w misjach zagranicznych 

typu amerykański Korpus Pokoju, francuski Lekarze Bez Granic, itp. 

 Organizowanie schronisk dla zwierząt bezdomnych (uwaga: to altruizm 

wykraczający poza własny gatunek biologiczny!). 

 

Zachowania takie nie są wcale marginalne, przeciwnie, uprawiane na wielką i 

rosnącą skalę! Np. ocenia się, że w USA (społeczeństwie jakoby na wskroś przenikniętym 

mentalnością twardej, egoistycznej walki o zysk) prace wykonywane nieodpłatnie przez 

wolontariuszy warte są ok. 30-50 miliardów dolarów rocznie. Oraz, że w parce te angażuje 

się, mniej lub bardziej systematycznie, ok. 30% osób w wieku 15-30 lat (tzn. w przedziale 

wieku, w którym wedle zasady MF gotowość do bezinteresownego altruizmu powinna być 

najmniejsza!). 

Pytanie: Jeśli „bezinteresowny altruizm” w świecie dzisiejszym da się rzekomo 

wytłumaczyć jako ewolucyjny anachronizm, dziś już w istocie dysfunkcyjny, to dlaczego nie 

jest on coraz bardziej zachowaniem „śladowym”, stopniowo zanikającym (jak organy 

szczątkowe)? Dlaczego, wręcz przeciwnie, jest w pełnym rozkwicie. 

 

2.  Działania „samo-niszczące”. 

 

1. Samobójstwo. Mnóstwo przypadków nie dających się wyjaśnić schematami 

psychologii ewolucyjnej, tzn. chęcią usunięcia siebie, jako obciążenia 

ekonomicznego dla rodziny. 

2. Wiele praktyk ascetycznych motywowanych nie dbałością o własne zdrowie ani 

oszczędnością, lecz chęcią samoumartwiania się, zwycięstwa nad samym sobą, 

działania „na złość” własnym zachciankom lub popędom (np. posty, itp.). 
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3. Przestrzegany celibat lub dobrowolna bezdzietność. Uwaga: nawet jeśli 

motywem do bezdzietności jest chęć poświęcenia się np. karierze zawodowej – 

jest to zachowanie „MF-bezsensowne”! 

4. Samobójcze ataki terrorystyczne: typowe hamiltonowskie „spiteful behaviour”, 

w oczywisty sposób „MF-bezsensowne”, tym bardziej, że z reguły podejmowane 

przez osoby w początkach wieku reprodukcyjnego. 

5. Zbiorowe samobójstwa członków sekt lub fanatyków religijnych (często 

obejmujące również rodziny i dzieci samobójców). Przykłady niezliczone, 

począwszy od starożytnych obrońców twierdzy Massada w Galilei. 

6. Poddawanie się mordom rytualnym, niekiedy masowym (np. Azteccy). 

 

3. Działania „MF-obojętne”, nijak nie mające się do przewidywań zasady MF, w 

stosunku do niej „wichrowate” (w geometrii jako wzajemnie wichrowate określa się 

dwie linie w przestrzeni 3-wymiarowej nigdzie nie przecinające się i nie równoległe). 

Tu należą sadyzm i okrucieństwo. Np. publicznie wykonywane i z reguły 

poprzedzane wymyślnymi torturami egzekucje (palenie na stosie, łamanie kończyn, 

kamienowanie, wielogodzinne konanie na krzyżu, obdzieranie ze skóry, krwawe jatki 

na arenach rzymskich cyrków, itp.), które to praktyki zawsze ściągały tłumy gapiów 

(np. przed paleniem skazańców na stosie na placu miejskim dobre widokowo miejsca 

w otaczających budowlach wykupywano zawczasu po słonych cenach). Do zachowań 

MF-bezsensownych należy również ogromna rozmaitość, często czasochłonnych 

praktyk, którymi wielu ludzi wypełnia spora cześć życia, np. niektóre indywidualne 

praktyki religijne, amatorsko uprawiane (nie nastawione na zysk) malarstwo lub 

kolekcjonerstwo, itp.). 

 

E. ZASADA MF A NORMY MORALNE. 

 

Wszystkie wielkie kodeksy moralne ludzkości, np. te sformułowane przez wielkie religie 

(judaizm, chrześcijaństwo, islam, buddyzm, hinduizm) ale także przez współczesne 

zlaicyzowane światopoglądy kręgu euro-amerykańskiego – zawierają w sobie, jako swe 

jądro, zakazy, nakazy i zalecenie ewidentnie skierowane przeciw zasadzie MF (nie kradnij, 

nie cudzołóż, nie pożądaj cudzej własności, dawaj jałmużnę, miłuj obcego, wybaczaj 

krzywdy, czyń dobro bez liczenia na rewanż, itp.). Powstaje pytanie: Dlaczego, w imię jakich 

to racji, ludzie nawołują ludzi tak usilnie do ujarzmiania, kiełznania, tłumienia swych 
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zachowań dyktowanych przez zasadę MF, czyli przez psychologie ewolucyjną? Jaki w tym 

ewolucyjny, darwinowski sens? (Dostojewski, „Bracia Karamazow”: „Szatan mocuje się z 

Bogiem. Polem tej bitwy jest każdy umysł człowieka.”). 

 

F. KONKLUZJA KOŃCOWA. 

 

Rozważania powyższe wiodą w kierunku następującego poglądu. Obraz człowieka jako 

gatunku, rysowany przez psychologię ewolucyjną jest silnie zniekształcony. A zniekształcony 

nie dlatego, że fałszywy, lecz dlatego, że rażąco niekompletny.  

Ponadto, na psychologie ewolucyjną warto też spojrzeć z punktu widzenia pożytków lub 

szkód, które może ludziom wyrządzać. Tu dwa pytania: 

1. Jeśli ludzie są ewolucyjnie (tzn. genetycznie) zaprogramowani wyłącznie do działań 

MF-zgodnych zaś pewna ich cześć (większość?) należy do kategorii moralnie 

dezaprobowanych – to czy podejmowanie przez jednostkę takich działań nie powinno 

być do pewnego stopnia „usprawiedliwione”? Czy presja na jednostkę zasady MF 

stanowić ma, przy ocenie jej czynów, „okoliczność łagodzącą”? Jak, w ogóle – w 

świetle psychologii ewolucyjnej – ma wyglądać problem jednostkowej 

odpowiedzialności za własne czyny? Problem winy? kary? Są to pojęcia (jak dotąd) 

fundamentalne dla funkcjonowania ludzkiego społeczeństwa! 

2. Psychologia ewolucyjna (poprzez lansowaną przez nią teorię altruizmu) usiłuje, de 

facto, obedrzeć człowieka z subiektywnego poczucia zdolności do działań 

„szlachetnych”, bezinteresownych. Także stawia pod znakiem zapytania zdolność 

jednostki do całkowicie swobodnego wyboru miedzy „dobrem” i „złem” czyli tzw. 

wolną wolą. Oraz, oczywiście, zupełnie ignoruje ludzką nadzieję na nieśmiertelność. 

Wyobraźmy sobie, że altruizm, wolna wola i nieśmiertelność to wszystko naiwne 

iluzje nieoświeconych. A może H. sapiens jest (jedynym w przyrodzie) gatunkiem 

wyposażonym w potężną potrzebę do życia w świecie iluzji? 


