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Wstęp do polskiego wydania

Czytelnik otrzymuje niezwykle aktualną 
i potrzebną pozycję. David Buss, psycho
log społeczny, dokonuje zabiegu ważnego 
dla rozwoju psychologii i nauk o ewolucji. 
Zaszczepia na grunt psychologii społecznej 
dorobek biologów ewolucyjnych. Trzeba 
sobie uświadomić, że jest to zabieg nie
zwykle trudny. Zachowanie się zwierząt 
(w tym ludzi) jest jednym z najtrud
niejszych problemów badawczych ewo- 
lucjonizmu. Sposób myślenia wystarcza
jący dla analizy różnicowania się morfolo
gicznego okazał się niewystarczający dla 
opisu złożonego zachowania się organi
zmów. Początki współczesnej psychologii 
ewolucyjnej były trudne. Niewątpliwym 
przełomem była publikacja w 1975 ma
nifestu socjobiologicznego E. O. Wilsona. 
Publikacja ta spotkała się ze skrajnymi 
opiniami. Przedstawiciele nauk społecz
nych odrzucili ją gremialnie, formułując 
oskarżenia o szerzenie konserwatyzmu 
społecznego (rasizm, seksizm) oraz deter- 
minizmu genetycznego. Kumulowanie da
nych gromadzonych przez przedstawicieli

nurtu badającego adaptację organizmów 
do środowiska przyrodniczego pozwoliło 
jednak na przełamanie krzykliwej nagonki 
i rozpoczęcie ściśle naukowej analizy. D. 
Buss, prowadząc nas przez swoją wy
kładnię psychologii ewolucyjnej, starannie 
dobiera słowa, tak aby nie wzniecać bez
płodnej intelektualnie, przebrzmiałej już 
dyskusji. Skutecznie przełamuje stereo
typy myślowe dotyczące stosunku ana
lizy ewolucyjnej do zjawiska różnorodności 
kulturowej. Wbrew schematycznemu po
glądowi opartemu na założeniu, że zmien
ność charakteryzuje kulturę, a stałość - 
biologię, Buss skutecznie wykazuje siłę 
wyjaśnień psychologii ewolucyjnej właśnie 
w odniesieniu do różnic pomiędzy po
pulacjami zamieszkującymi różne obszary 
globu, a także pomiędzy kobietami a męż
czyznami. Na szczególną uwagę Czytel
ników zasługuje ostatni rozdział, będący 
próbą sformułowania explidte nowego pa
radygmatu psychologii - paradygmatu psy
chologii ewolucyjnej.

Wojciech Pisula





Przedmowa

Zajmowanie się psychologią ewolucyjną 
jest na obecnym etapie rozwoju nauki 
szczególnie fascynujące. Większość na
ukowców posługuje się procedurami o dłu
giej, utrwalonej tradycji. Natomiast psy
chologia ewolucyjna to nauka nowa, będąca 
prawdziwą syntezą współczesnych zasad 
psychologii i biologii ewolucyjnej. Książka 
niniejsza, opisując aktualny stan wiedzy 
w swej dziedzinie, uczestniczy - mam 
nadzieję - na swój skromny sposób w re
wolucji naukowej, która stworzy podstawy 
psychologii w nowym tysiącleciu.

Za pierwszego psychologa ewolucyj
nego uznać trzeba Karola Darwina. Na 
końcu swojego klasycznego dzieła O po
wstawaniu gatunków (1959) napisał on 
proroczo: „W przyszłości widzę perspek
tywy dla daleko ważniejszych badań. Psy
chologia zostanie oparta na nowych pod
stawach” . Ponad 140 lat później, po licz
nych falstartach i długim dreptaniu w miej
scu, psychologia ewolucyjna wreszcie się 
rodzi. Celem niniejszej książki jest uka
zanie narodzin nowej nauki oraz opisanie 
fascynujących odkryć dokonywanych przez 
jej przedstawicieli.

Kiedy w roku 1981 jako miody adiunkt 
na Uniwersytecie Harvarda zaczynałem 
prowadzić badania w zakresie psychologii

ewolucyjnej, krążyło mnóstwo spekula
cji na temat ewolucji człowieka, ale nie 
były one poparte badaniami empirycznymi. 
Częściowo wynikało to z tego, że zaintere
sowani zagadnieniami ewolucji naukowcy 
nie potrafili przerzucić pomostu pomię
dzy wielkimi teoriami ją wyjaśniającymi 
a naukowym badaniem ludzkich zachowań. 
Dzisiaj ta luka bardzo się' zmniejszyła 
zarówno dzięki postępom myśli teoretycz
nej, jak i lawinie znakomitych 'osiągnięć 
w badaniach empirycznych. Oczywiście, 
wiele fascynujących pytań ciągle czeka 
na empiryczną weryfikację, ale dokonano 
tak ogromnej liczby odkryć, że stanąłem 
wobec problemu zupełnie innego niż ten 
na początku mojej pracy naukowej: jak 
utrzymać rozmiary tej książki w granicach 
rozsądku, oddając jednocześnie sprawie
dliwość niebywałemu bogactwu teoretycz
nych i empirycznych osiągnięć.

Choć ostatnia dekada była świadkiem 
narodzin psychologii ewolucyjnej, dotych
czas nie powstała żadna książka na temat 
tej dyscypliny. Celem niniejszej pracy jest 
wypełnienie tej luki. Choć napisana została 
głównie z myślą o studentach, powinna za
interesować również niefachowców, dok’ 
torantów oraz osoby zawodowo żajmu- 
jące się psychologią ewolucyjną, a pra
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gnące poznać aktualny stan wiedzy w tej 
dziedzinie.

Podczas pisania tej książki przyświe
cał mi jeszcze jeden cel - szczerze po
wiedziawszy, rewolucyjny. Napisałem ją 
tak, aby tysiące profesorów uniwersy
teckich na całym świecie, zajmujących 
się zagadnieniami ewolucji oraz zacho
wań ludzkich, mogło włączyć tę proble

matykę do prowadzonych przez siebie za
jęć i uczynić ją osobnym przedmiotem, 
wykładanym w ramach studiów psycho
logicznych. Psychologia ewolucyjna już 
przyciąga najlepsze, najzdolniejsze młode 
umysły. Mam nadzieję, że książka ta przy
spieszy ten proces i w niewielkiej mierze 
przyczyni się do spełnienia przepowiedni 
Darwina.



Podziękowania

Muszę podziękować za pomoc przy pracy 
nad tą książką nie tylko tym, którzy 
ją czytali i komentowali, ale także tym 
wszystkim, którzy wywarli wpływ na moją 
osobistą odyseję ewolucyjną, trwającą po
nad 20 lat. Zagadnienia ewolucji po raz 
pierwszy przyciągnęły moją uwagę na stu
diach, w połowie lat siedemdziesiątych, 
kiedy podczas zajęć z geologii uświadomi
łem sobie, że istnieją teorie, których celem 
jest wyjaśnienie początków wszechrzeczy. 
Moją pierwszą wyprawą na nieznany ląd 
teorii ewolucji była praca zaliczeniowa 
z 1975 roku, w której dowodziłem, opie
rając się na śmiechu wartych - jak teraz 
widzę - porównaniach z ssakami naczel
nymi, że ludzie rozwinęli w sobie popęd 
do osiągania wyższej pozycji społecznej, bo 
stwarzał on większe możliwości seksual
nej gratyfikacji.

Moje zainteresowania ewolucją oraz 
zachowaniem człowieka rozwijały się pod
czas studiów doktoranckich na Uniwersy
tecie Kalifornijskim w Berkeley, ale naj- 
żyźniejszą dla nich glebę znalazłem na Uni
wersytecie Harvarda, gdzie w roku 1981 
zaproponowano mi posadę adiunkta na 
Wydziale Psychologii. Zacząłem tam pro
wadzić zajęcia poświęcone motywacjom 
działań ludzkich, korzystając z zasad teorii 
ewolucji. Moje wykłady opierały się na

pracach Karola Darwina, W. D. Hamiltona, 
Roberta Triversa oraz Dona Symonsa, 
z którym zacząłem korespondować. Jego 
książka z 1979 roku jest obecnie uważana 
przez wielu ludzi za pierwszą naukową 
rozprawę o ewolucyjnej psychologii czło
wieka. Jestem winien Donowi szczególne 
wyrazy wdzięczności; jego przyjaźń, jak 
również niezwykle przenikliwe uwagi, wy
warły wielki wpływ na wszystko, co napi
sałem o psychologii ewolucyjnej. Zainspi
rowany jego pomysłami, w 1982 roku przy
gotowałem pierwszy projekt badawczy, po
świecony doborowi płciowemu ludzi. Osta
tecznie rozrósł się on w ogromne studium 
porównawcze, obejmujące badania 10 047 
ludzi z 37 społeczności na całym świecie.

Wieść o moim zainteresowaniu za
gadnieniami ewolucji rozniosła się, aż 
pewnego dnia do mojego biura wtar
gnęła błyskotliwa doktorantka, Leda Co- 
smides. Przeprowadziliśmy wtedy pierw
szą z wielu dyskusji (a właściwie kłótni) 
poświęconych ewolucji oraz zachowaniom 
ludzkim. Leda przedstawiła mnie swojemu 
równie błyskotliwemu mężowi i współpra
cownikowi, Johnowi Tooby’emu. Wspól
nym wysiłkiem próbowali skorygować nie
które z kardynalnych błędów w moim my
śleniu - co zresztą robią do dzisiaj. Przez 
Ledę i Johna poznałem Irva DeVore’a,
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znakomitego harwardzkiego antropologa, 
który w swoim domu w Cambridge pro
wadził „małpie seminaria” , oraz Martina 
Da!y’ego i Margo Wilson, którzy przybyli 
na Harward w ramach urlopów naukowych. 
W tym czasie, to jest w pierwszej połowie 
lat osiemdziesiątych, Leda i John nic jesz
cze nie opublikowali na temat psychologii 
ewolucyjnej i nikogo nie nazywano ewolu
cyjnym psychologiem.

Następny punkt zwrotny w mojej ewo
lucyjnej podróży nastąpił, kiedy wygrałem 
konkurs na stanowisko profesora w Center 
for Advanced Study in the Behavioral 
Sciences (Ośrodek Studiów Behawioral
nych) w Pało Alto. Zachęcony przez dy
rektora ośrodka, Gardnera Linzeya, przed
stawiłem tam projekt badawczy zatytuło
wany „Podstawy psychologii ewolucyjnej” . 
Został on zaakceptowany, skutkiem czego 
lata 1989 i 1990 spędziłem w tym ośrodku 
wraz z Leda Cosmides, Johnem Toobym, 
Martinem Dalym i Margo Wilson. Nie 
przerwało nam nawet trzęsienie ziemi. 
Książka ta wiele zawdzięcza więc intelek
tualnemu wkładowi wspomnianych osób, 
pionierów i założycieli nowej dyscypliny 
naukowej - psychologii ewolucyjnej.

Harvard na jednym wybrzeżu USA 
i Pało Alto na drugim stanowiły praw
dziwą Mekkę dla początkujących badaczy 
ewolucji. Muszę jednak podziękować rów
nież dwóm innym instytucjom i ich pra
cownikom. Uniwersytet Michigan wspie
rał w latach 1986-1994 badania poświę
cone zagadnieniom ewolucji oraz zacho
wań ludzkich. Szczególne podziękowania 
za badania prowadzone w Michigan niech 
zechcą przyjąć: Al Cain, Richard Nisbett, 
Richard Alexander, Robert Axelrod, Barb 
Smuts, Randolph Nesse, Richard Wran- 
gham, Bobbi Low, Kim Hill, Warren Hol
mes, Laura Betzig, Paul Turke, Eugene 
Bumstein i John Mitani. Pragnę rów

nież podziękować Wydziałowi Psychologii 
Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, na 
którym prowadzono jedno z pierwszych na 
świecie seminariów doktoranckich w za
kresie psychologii ewolucyjnej pod nazwą: 
„Różnice indywidualne a psychologia ewo
lucyjna” . Szczególne podziękowania kie
ruję do Joe Horna, Deva Singha, Del 
Thiessen, Lee Willermana, Petera Mac- 
Neilage’a, Davida Cohena oraz kierującego 
wydziałem Randy’ego Diehła.

Wielkie wyrazy wdzięczności niech ze
chcą przyjąć przyjaciele i koledzy, którzy 
w tej czy innej formie przyczynili się do 
rozwinięcia idei zawartych w tej książce: 
Dick Alexander, Bo Axelrod, Robin Baker, 
Jerry Barków, Jay Belsky, Laura Bet
zig, George Bittner, Don Brown,- Eugene 
Burnstein, Arnold Buss, Bram Buunk, Liz 
Cashden, Nap Chagnon, Jim Chisholm, 
Helena Cronin, Michael Cunningham, Ri
chard Dawkins, Irv DeVore, Frans de 
Waal, Mike Domjan, Paul Ekman, Steve 
Emlen, Mark Flinn, Robin Fox, Robert 
Frank, Steve Gangestad, Karl Grammer, 
W. D. Hamilton, Kim Hill, Warren Holmes, 
Sarah Hrdy, Bill Jankowiak, Doug Jones, 
Doug Kenrick, Lee Kirkpatrick, Judy Lan- 
glois, Bobbi Low, Kevin MacDonald, Neil 
Malamuth, Janet Mann, Linda Mealey, 
Geoffrey Miller, Randolph Nesse, Dick 
Nisbett, Steve Pinker, David Rowe, Paul 
Rozin, Joanna Scheib, Paul Sherman, Irwin 
Silverman, Jeff Simpson, Dev Singh, Barb 
Smuts, Michael Studd, Frank Sulloway, 
Del Thiessen, Nancy Thronhill, Randy 
Thornhill, Lionel Tiger, Bill Tooke, John 
Townsend, Robert Trivers, Jerry Wake- 
field, Lee Willerman, George Williams, 
D. S. Wilson, E. O. Wilson oraz Richard 
Wrangham.

Pragnę również podziękować następu
jącym recenzentom za ich komentarze do 
rękopisu: Cliffordowi R. Mynattowi z Bow
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ling Green State University, Richardowi C. 
Keefe’owi ze Scottsdale College, Paulowi 
M. Bronsteinowi z Uniwersytetu Michi- 
gan-Flint, Margo Wilson z Uniwersytetu 
McMaster, W. Jake’owi Jacobsowi z Uni- 
wesytetu Arizona oraz A. J. Figueredo 
z Uniwersytetu Arizona.

Dziękuję również moim byłym i obec
nym studentom, którzy wnoszą znaczący 
wkład w dziedzinę psychologii ewolucyj
nej. Są to: April Bleske, Mike Botwin,

Todd DeKay, Josh Duntley, Bruce Ellis, 
Barry Friedman, Heidi Greiling, Arlette 
Greer, Martie Haselton, Liisa Kyl-Heku, 
Anne McGuire, David Schmitt oraz Todd 
Shackelford. Szczególne podziękowania za 
drobiazgowe uwagi do całej książki kieruję 
do Kevina Daly’ego, Todda DeKaya, Jo- 
sha Duntleya, A. J. Figueredo, Barry’ego 
Friedmana, Martie Haselton, Rebeki Sage, 
Todda Shackelforda i W. Jake’a Jacobsa.

Dziękuję też Cindy.





CZĘŚĆ P I ERWSZA

Podstawowe założenia 
psychologii ewolucyjnej

Dwa kolejne rozdziały stanowią wprowadzenie do psychologii ewolucyjnej. 
Rozdział pierwszy śledzi rozwój dziedzin nauki, które doprowadziły do 
jej powstania. Opisuję kamienie milowe w historii teorii ewolucji, po
cząwszy od teorii powstałych przed Karolem Darwinem, a skończywszy 
na współczesnych ujęciach tego zagadnienia, akceptowanych dzisiaj przez 
nauki przyrodnicze. Następnie analizuję pięć szeroko rozpowszechnionych, 
a błędnych poglądów na temat teorii ewolucji. Siedzę wreszcie rozwój 
psychologii, począwszy od wpływu, jaki poglądy Darwina wywarły na teorię 
Zygmunta Freuda, a skończywszy na najnowszych osiągnięciach psychologii 
poznawczej.

W  rozdziale drugim przedstawiam podstawowa założenia współczesnej 
psychologii ewolucyjnej oraz narzędzia naukowe, wykorzystywane do 
testowania jej hipotez. Definiuję w nim pojęcie mechanizmu psychicznego 
ukształtowanego w toku ewolucji i opisuję jego właściwości. Środkowa 
część tego rozdziału poświęcona jest najważniejszym metodom testowania 
hipotez psychologii ewolucyjnej oraz pochodzeniu danych, na których opie
rają się badania. Ponieważ pozostała część książki dotyczy mechanizmów 
adaptacji istoty ludzkiej, ostatnia część drugiego rozdziału koncentruje się 
na narzędziach, za pomocą których psychologowie ewolucyjni identyfikują 
problemy adaptacyjne, począwszy od adaptacji do środowiska naturalnego, 
a skończywszy na adaptacji do życia w społeczeństwie.





1 Rozwój dziedzin nauki 
prowadzących do powstania 
psychologii ewolucyjnej

Psychologia zostanie oparta na nowych podstawach.
Karol Darwin (1959)

Kiedy archeolog oczyścił znaleziony szkie
let z ziemi i z brudu, zauważył coś 
dziwnego: z lewej strony czaszki widniała 
dziura, najwyraźniej od silnego uderzenia, 
a w klatce piersiowej - również z lewej 
strony - tkwiło ostrze włóczni. W la
boratorium naukowcy ustalili, że jest to 
szkielet człowieka neandertalskiego, który 
zginął mniej więcej 50 000 lat temu. Jest 
to najwcześniejsza znana nam ofiara za
bójstwa. Jego sprawca, jeżeli wnioskować 
z uszkodzeń czaszki i klatki piersiowej, 
nosił broń w prawej ręce.

Uszkodzenia kości stwierdzane w ska
mielinach charakteryzują się dwoma ude
rzającymi podobieństwami (Trinkaus, Zim- 
merman, 1982; Walker, 1995). Po pierw
sze, szkielety męskie mają znacznie wię
cej złamań i uszkodzeń niż kobiece. Po 
drugie, zdecydowana większość uszkodzeń 
znajduje się po ich lewej przedniej stronie, 
z czego wynikałoby, że przeciwnicy byli 
praworęczni. Skamieliny ludzkie nie dają

pewności, że walka między mężczyznami 
była powszechnym obyczajem wśród na
szych przodków ani też, że mężczyźni 
przejawiali większą niż kobiety agresję 
fizyczną. Jednak szczątki te pozwalają 
na snucie fascynujących domysłów doty
czących naszego pochodzenia, sił, które 
sprawiły, że jesteśmy tym, kim jesteśmy, 
a także natury naszego umysłu.

Mózg ludzki, mający średnią objętość 
1400 cm3, jest najbardziej skomplikowaną 
ze znanych struktur organicznych. Zrozu
mienie mechaniki ludzkiego mózgu/umy
słu z perspektywy ewolucyjnej jest celem 
nowej dyscypliny naukowej, zwanej psy
chologią ewolucyjną. Koncentruje się 
ona na czterech podstawowych zagadnie
niach: (1) Dlaczego umysł ludzki zo
stał zbudowany w ten właśnie sposób - 
czyli jakie przyczyny sprawiły, że przybrał 
on swoją obecną postać? (2) Ja k  ludzki 
umysł został zaprojektowany - jakie są 
jego mechanizmy czy części składowe,
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w jaki sposób są one zorganizowane? 
(3) Jakie funkcje spełniają poszczególne 
części składowe oraz struktury - czyli 
do jakich celów został umysł ludzki za
projektowany? ' (4) W  jakie interakcje 
wchodzą bodźce ze środowiska, szczegól
nie społecznego, ze strukturami umysłu 
ludzkiego i w jaki sposób ujawnia się to 
w zachowaniach człowieka?

Fascynacja tajemnicami ludzkiego umy
słu nie jest niczym nowym. Pisali o tym 
już starożytni Grecy, jak Arystoteles czy 
Platon. W czasach nam bliższych o uwagę 
psychologów rywalizowały rozmaite teorie 
ludzkiego umysłu, takie jak Freudowska 
teoria psychoanalizy, Skinnerowska teoria 
wzmocnienia czy teoria połączeń.

W ciągu ostatnich kilku dekad wy
kształciły się narzędzia pojęciowe umożli
wiające syntezę wiedzy o umyśle ludzkim 
w ramach jednolitej perspektywy teore
tycznej - dostarczanej przez psychologię

ewolucyjną. Zbiera ona dane ze wszystkich 
dziedzin wiedzy zajmujących się umysłem 
ludzkim, włączając w to zagadnienia: wi
zualizacji, uczenia się i pamięci, uwagi, 
emocji i namiętności, uwodzenia, zazdrości 
i seksu, samooceny, statusu i poświęcania 
się, wychowywania potomstwa, perswazji 
i percepcji, pokrewieństwa, wojny i agresji, 
współpracy, altruizmu i pomagania, etyki, 
moralności i medycyny oraz zaangażo
wania, kultury i świadomości. Niniejsza 
książka wprowadza w świat psychologii 
ewolucyjnej i stanowi mapę po tej nowej 
nauce o umyśle człowieka.

Rozdział niniejszy zaczyna się od cha
rakterystyki kamieni milowych w biologii 
ewolucyjnej, które zdecydowały o pojawie
niu się ewolucyjnej psychologii. Następ
nie przedstawimy proces, w toku którego 
wykształciła się potrzeba połączenia teorii 
ewolucji z odkryciami współczesnej psy
chologii.

Kamienie milowe w rozwoju teorii ewolucji

Opis teorii ewolucji zaczynamy na długo 
przed odkryciami Karola Darwina, a koń
czymy na osiągnięciach pochodzących 
z końca XX  wieku.

Teoria ew olucji przed Darwinem

Teoria ewolucji opisuje zmiany zachodzące 
w żywych organizmach na przestrzeni 
dziejów. Tezy o zmienności form życia 
pojawiały się na długo przedtem, zanim 
Darwin w 1859 roku opublikował swoją 
klasyczną pozycję, zatytułowaną O powsta
waniu gatunków (zob. Glass, Temekin, 
Straus, 1959; Harris, 1992).

Jednym z pierwszych naukowców, któ
rzy użyli słowa biologia, czyniąc tym sa

mym z badań nad życiem osobną dziedzinę 
nauki, był Jean Pierre Antoine de Monet 
de Lamarck (1744-1829). Uważał on, że 
zmiany w formach życia wynikają z dwóch 
zasadniczych przyczyn: po pierwsze, z na
turalnej dla każdego gatunku skłonności do 
ewoluowania ku wyższej formie rozwoju, 
po drugie, z czynników dziedzicznych. 
Twierdził, że zwierzęta muszą walczyć
o byt, a ich zakończenia nerwowe wydzie
lają substancję, która powoduje powięk
szanie się narządów uczestniczących w tej 
walce. U żyraf długa szyja wykształciła 
się po to, aby mogły jeść liście z wy
sokich drzew (z ostatnich ustaleń wy
nika, że długość szyi może mieć również
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znaczenie dla doboru partnera). Lamarck 
sądził, że zmiany w długości szyi spo
wodowane walką o byt są przekazywane 
następnym pokoleniom żyraf, stąd zwrot
o „dziedziczeniu cech nabytych” . Auto
rem innej teorii dotyczącej zmian form 
życiowych w obrębie gatunków, zwanej 
teorią katastrofizmu, był baron Geo- 
rges Leopold Chretien Frederick Dago
bert Cuvier (1769-1832). Według niego 
gatunki co pewien czas giną na skutek 
nagłych katastrof, na przykład eksplozji 
meteorytu, a na ich miejsce pojawiają się 
nowe.

Biologowie przed Darwinem odnoto
wywali zdumiewającą różnorodność form 
życia, a także wielkie podobieństwa struk
turalne pomiędzy niektórymi z nich. Na 
przykład ludzi, szympansy i orangutany 
łączy to, że mają dokładnie po pięć palców 
u stóp i rąk. Ptasie skrzydło przypomina 
foczą płetwę, co nasuwa myśl, że jedno 
mogło wykształcić się z drugiego (Daly, 
Wilson, 1983). Porównania między gatun
kami prowadziły do wniosku, że życie 
nie jest niezmienne, wbrew temu, co 
twierdzili niektórzy naukowcy i teologo
wie. Następnych argumentów dostarczyły 
wykopaliska. Kości ze starszych pokładów 
geologicznych różniły się od kości z now
szych pokładów. Nie byłoby tej różnicy - 
twierdzili naukowcy - gdyby w ciągu wie
ków nie zachodziły zmiany w strukturach 
organicznych.

Innym źródłem dowodów stały się ba
dania porównawcze rozwoju zarodkowego 
różnych gatunków (Mayr, 1982). Biologo
wie stwierdzili, że rozwój ten bywa uderza
jąco podobny u gatunków skądinąd bardzo 
się od siebie różniących. Niezwykły, pęt- 
lowy układ arterii blisko szczelin oskrze
lowych wspólny jest zarodkom ssaków, 
ptaków i żab. Może to wskazywać, że te 
gatunki miały kiedyś wspólnego przodka.

Wszystkie te spostrzeżenia, których do
konano przed rokiem 1859, prowadziły 
do wniosku, że życie nie jest statyczne 
i niezmienne. Biologowie, którzy uważali, 
że struktury organiczne ulegają zmianie 
wraz z upływem czasu, nazywali siebie 
ewolucjonistami.

Ewolucjoniści przed Darwinem doko
nali również innych fundamentalnych spo
strzeżeń. Narządy wielu gatunków wyda
wały się wręcz zaprojektowane z myślą
0 konkretnym przeznaczeniu. Kolce jeża 
odstraszają drapieżniki. Skorupa żółwia 
chroni jego wrażliwe narządy wewnętrzne. 
Dziób u wielu ptaków wydaje się jakby 
stworzony do przebijania skorupy orzecha. 
Ta niezwykła funkcjonalność, tak często 
występująca w naturze, również domagała 
się wyjaśnienia.

Ewolucjonistom przed Darwinem bra
kowało jednak spójnej teorii, która tłu
maczyłaby sposób zachodzenia tych zmian
1 wykształcenia tak funkcjonalnych narzą
dów, jak długa szyja żyrafy czy ostre kolce 
jeża. Potrzebny był mechanizm przyczy
nowy, który by to wyjaśniał. Karol Darwin 
stworzył teorię takiego mechanizmu.

Darw inow ska teoria doboru  
naturalnego

Zadanie Darwina było trudniejsze, niż mo
głoby się na pierwszy rzut oka wydawać. 
Chciał on nie tylko wyjaśnić, dlaczego 
formy życia zmieniają się w czasie, ale 
również, dlaczego zmieniają się w ten, 
a nie inny sposób. Pragnął ustalić, jak 
pojawiają się nowe gatunki (stąd tytuł jego 
książki: O powstawaniu gatunków) , a także
- jak giną inne. Darwin chciał wyjaśnić, 
dlaczego poszczególne części ciała zwie
rząt, jak długa szyja żyrafy, skrzydła ptaka 
czy trąba słonia, przybrały taką właśnie
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postać. Pragnął też wytłumaczyć ich funk
cjonalność, czyli odpowiedzieć na pytanie, 
dlaczego wydają się one stworzone do 
tego, aby wypełniać określone, ważne dla 
organizmu zadania.

Karol Darwin swoją teorią doboru naturalnego wywołał 

prawdziwą rewolucję w naukach przyrodniczych. Jego 

dzieło 0  powstawaniu gatunków z 1859 r. pełne jest 

argumentów teoretycznych i szczegółowych danych 

empirycznych zbieranych przez ponad 25 lat.

Odpowiedzi na te pytania mają swe 
źródła w podróży, którą Darwin odbył 
po ukończeniu Uniwersytetu Cambridge. 
Przez pięć lat, między rokiem 1831 a 1836, 
podróżował jako przyrodnik na statku o na
zwie „Beagle” . Powracając z tej podróży, 
odkrył, że zięby z wysp Galapagos, które - 
jak sądził - stanowią jeden gatunek, różnią 
się między sobą tak bardzo, że w isto
cie należą do wielu rozmaitych gatunków. 
Rzeczywiście, każdą wyspę archipelagu

zamieszkuje inny gatunek zięby. Darwin 
stwierdził, że wszystkie miały wspólnego 
przodka, ale następnie uległy zróżnicowa
niu ze względu na odmienność warun
ków środowiskowych na każdej z wysp. 
Prawdopodobnie to właśnie legło u pod
łoża Darwinowskiego przeświadczenia, że 
gatunki nie są niezmienne, lecz przeciwnie
- z czasem ulegają zmianom.

Co mogło tłumaczyć przyczynę tych 
zmian? To było kolejne wyzwanie. Dar
win brał pod uwagę kilka różnych teorii
o pochodzeniu zmian, ale wszystkie odrzu
cił. Żadna z nich nie tłumaczyła bowiem 
istnienia podstawowego faktu: zjawiska 
adaptacji, przystosowania do środowiska. 
Darwin pragnął wytłumaczyć, jak docho
dziło do zmian, ale jeszcze bardziej chciał 
wyjaśnić, jak to się dzieje, że organizmy 
żywe wydają się tak dobrze przystosowane 
do środowiska, w którym żyją.

Było [...] oczywiste, że [inne teorie] nie tłu
maczą niezliczonych przypadków, w któ
rych wszelkiego rodzaju żywe organizmy 
są wspaniale przystosowane do warun
ków swojego życia - na przykład dzięcioł 
czy ropucha nadrzewna do wspinania się 
po drzewach albo nasiona do rozpro
szenia dzięki haczykom i skrzydełkom. 
Ta zdolność przystosowania zawsze mnie 
zdumiewała. Uważałem, że dopóki jej 
się nie wyjaśni, udowadnianie zmienności
i modyfikacji wewnątrz gatunków będzie 
prawie całkowicie bezużyteczne. (Darwin, 
w zapiskach autobiograficznych; cyt. za: 
Ridley, 1996, s. 9).

Klucz do zagadki zdolności przysto
sowawczych znalazł Darwin u Thomasa 
Malthusa, w pracy An Essay on the Prin- 
ciple o f Population (Esej o zaludnieniu; 
opublikowanej w roku 1798). Natknął się 
tam na stwierdzenie, że organizmy żywe
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istnieją w liczbie znacznie przewyższającej 
ich możliwości przetrwania i rozmnażania. 
Wynikiem musi być „walka o byt” , w któ
rej pewne gatunki i jednostki przetrwają, 
a inne wyginą. Jeżeli ten proces powta
rza się z pokolenia na pokolenie, końco
wym rezultatem jest powstanie nowego 
gatunku.

Formalnie rzecz biorąc, odpowiedzią 
Darwina na zagadki życia była teoria do
boru naturalnego, na którą składały się 
trzy podstawowe elementy: zróżnicowa
nie, dziedziczenie i dobór1. Po pierwsze, 
organizmy żywe różnią się pod wszystkimi 
możliwymi względami, na przykład: długo
ścią skrzydeł, silą mięśni, grubością kości, 
strukturą komórek, walecznością, umiejęt
nościami obronnymi czy stopniem uspo
łecznienia. Zróżnicowanie jest konieczne, 
aby mogły zachodzić procesy ewolucji - 
dostarcza im ono „surowego materiału” .

Po drugie, tylko część zmienności cech 
indywidualnych jest odziedziczalna2 - to 
znaczy przekazywana potomstwu przez 
rodziców, z pokolenia na pokolenie. Cechy 
indywidualne, takie jak zniekształcenie 
skrzydła spowodowane wypadkiem, nie 
są dziedziczne. W procesie ewolucyjnym 
liczy się jedynie zmienność odziedziczalna.

Trzecim podstawowym składnikiem 
teorii Darwina jest dobór. Organizmy
o pewnych określonych cechach dziedzicz
nych zostawiają więcej potomstwa, ponie
waż cechy te sprzyjają przetrwaniu i/łub

reprodukcji. W  środowisku, w którym 
głównym źródłem pożywienia są orzechy, 
zięby o określonym kształcie dzioba ła
twiej zdobędą pożywienie niż ich pobra
tymcy o innym kształcie dzioba. Co za tym 
idzie, takie osobniki mają większe szanse 
na przetrwanie.

Organizm może jednak przetrwać wiele 
lat, nie przekazując swoich cech dziedzicz
nych następnym pokoleniom. Aby doszło 
do ich przekazania, konieczna jest repro
dukcja. Różnicujący sukces reproduk
cyjny, determinowany cechami dziedzicz
nymi, które zmniejszają lub zwiększają 
szanse osobnika na przetrwanie i spło
dzenie potomstwa, jest podstawowym 
warunkiem ewolucji na drodze doboru 
naturalnego. Różnicujący sukces repro
dukcyjny określa się przez porównanie 
z innymi organizmami. Właściwości tych 
organizmów, które rozmnażają się bardziej 
niż inne, zostają przekazane następnym 
pokoleniom w większym natężeniu. Po
nieważ przetrwanie jest niezbędnym wa
runkiem reprodukcji, ma ono zasadnicze 
znaczenie w Darwinowskiej teorii doboru 
naturalnego.

Darwin rozróżniał dwa rodzaje cech: 
jeden odgrywający decydującą rolę w prze
trwaniu, drugi - w reprodukcji. Na przy
kład gruczoły potowe u ludzi umożliwiają 
utrzymanie stałej temperatury ciała, co 
pozwala im przetrwać. Zmysł smaku kie
ruje nas ku określonym potrawom, po-

1 Teoria doboru naturalnego została niezależnie od Darwina opracowana również przez Alfreda 
Russela Wallace’a (Wallace, 1858). Darwin i Wallace wspólnie prezentowali ją na spotkaniu 
w Linnaen Society (przyp. autora).

2 Dziedziczność to podstawowa właściwość organizmów żywych, obejmująca ogól mechanizmów 
genetycznych warunkujących następstwo organizmów w kolejnych pokoleniach. Dziedziczenie 
polega na odtwarzaniu w kolejnych pokoleniach struktury i cech poszczególnych osobników. 
Odziedziczalność to statystyczna miara opisowa populacji, wyrażająca proporcję zmienności 
indywidualnej, wyjaśnianej czynnikiem genetycznym, do ogólnej zmienności fenotypowej (przyp. 
red. meryt.).
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magąjąc nam przetrwać. Inne dziedziczne 
cechy pomagają w reprodukcji. Wyszukane 
śpiewy pewnych gatunków ptaków poma
gają znaleźć partnera i dokonać aktu re
produkcji, ale nie zwiększają szans danego 
osobnika na przetrwanie. Ogólnie rzecz 
biorąc, różnicujący sukces reprodukcyjny 
cech dziedzicznych jest istotą Darwinow
skiej teorii doboru naturalnego. W proce
sie tym szczególnie uprzywilejowane są 
dwa rodzaje cech - te, które sprzyjają 
przetrwaniu, oraz te, które sprzyjają repro
dukcji.

Ewolucja na drodze doboru naturalnego 
nie jest wynikiem planów ani kalkulacji. 
Nie jest tak, iżby żyrafa spoglądała łakomie 
na wiszące wyżej soczyste liście i „praco
wała” nad dłuższą szyją. Jest inaczej: te 
żyrafy, które na skutek dziedziczenia mają 
dłuższą szyję, zyskują przewagę nad in
nymi, bo łatwiej sięgają do tych liści. Mają 
tym samym większą szansę przetrwania 
i przekazania nieco dłuższej szyi swojemu 
potomstwu (ostatnie badania wskazują, że 
długa szyja może spełniać u żyraf rów
nież inne funkcje, na przykład zapewniając 
przewagę w walce z przedstawicielem tej 
samej płci). Dobór naturalny dotyczy tylko 
tych cech, którym zdarzyło się zaistnieć. 
Ewolucja nie kieruje się świadomym pla
nem, nie spogląda w przyszłość i nie 
przewiduje przyszłych potrzeb.

Inną ważną właściwością doboru na
turalnego jest jego stopniowość, przy
najmniej w odniesieniu do długości życia 
ludzkiego. Krótkoszyi przodkowie żyraf 
nie wykształcili długich szyj z dnia na dzień 
ani nawet w ciągu kilku pokoleń. Potrzeba 
dziesiątek, setek, tysięcy, a w niektó
rych wypadkach nawet milionów pokoleń, 
aby procesy doboru naturalnego stopniowo 
ukształtowały znane dziś mechanizmy or
ganiczne. Oczywiście niektóre zmiany za
chodzą niezwykle wolno, inne natomiast

szybciej. Mogą też występować długie 
okresy statyczne, po których pojawia się 
nagła zmiana. Zjawisko to znane jest pod 
nazwą „nacechowanej równowagi” (Gould, 
Eldredge, 1977). Jednak nawet te „szyb
kie” zmiany w każdym kolejnym pokole
niu mają charakter drobnego przesunięcia 
i trzeba setek albo tysięcy pokoleń, aby się 
w pełni urzeczywistniły.

Darwinowska teoria doboru natural
nego umożliwiła przekonujące wyjaśnienie 
wielu zagadek życia, w tym tej, która 
dotyczyła pojawiania się nowych gatunków 
(choć sam Darwin nie docenił znaczenia 
izolacji przestrzennej jako czynnika uru
chamiającego procesy doboru naturalnego, 
prowadzące do powstawania nowych ga
tunków; zob. Cronin, 1991). Pozwalała ona 
zrozumieć modyfikacje struktur organicz
nych w czasie. Wyjaśniała również ich 
funkcjonalność - to, że wydawały się „za
projektowane” do wykonywania określo
nych funkcji, służących przetrwaniu albo 
reprodukcji.

Najbardziej zaskakujące dla jednych 
(ale odstręczające dla innych) było to, że 
w roku 1859 teoria doboru naturalnego po
łączyła wszystkie gatunki w jedno drzewo 
genealogiczne. Po raz pierwszy w historii 
stwierdzono, że każdy gatunek łączy się 
z innymi przez wspólnego przodka. Na 
przykład kod DNA u ludzi i szympansów 
pokrywa się w 98% i mieli oni wspólnego 
przodka jakieś 15-20 milionów lat temu 
(Wrangham, Peterson, 1996). Jeszcze bar
dziej zaskakujące jest niedawne odkrycie, 
że wiele genów ludzkich ma odpowiedniki 
w genach przezroczystego robaka o nazwie 
Caenorhabditis elegans. Mają one bardzo 
podobną strukturę, z czego wynikałoby, że 
człowiek i ten robak mieli w odległej prze
szłości wspólnego przodka (Wade, 1997). 
Krótko mówiąc, teoria Darwina pozwoliła 
umieścić człowieka w wielkim drzewie
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życia, pokazując jego miejsce w naturze 
i związki z innymi żywymi istotami.

Darwinowska teoria doboru natural
nego wywotata prawdziwą burzę. Lady 
Ashley, rówieśniczka Darwina, następu
jąco skomentowała jego teorię, że czło
wiek pochodzi od małpy: „Miejmy na
dzieję, że to nieprawda; a jeżeli to prawda, 
miejmy nadzieję, że nie stanie się ona po
wszechnie znana” . Podczas sławnej debaty 
na Uniwersytecie Oksfordzkim biskup Wil- 
berforce zgryźliwie zapytał innego dysku
tanta, Thomasa Huxleya, czy „małpa” , od 
której tenże pochodzi, należała do linii ojca 
czy matki.

Nawet przyrodnicy odnosili się w owych 
czasach sceptycznie do Darwinowskiej 
teorii. Jedno z zastrzeżeń wywoływał brak 
w niej spójnej teorii dziedziczenia. Darwin 
skłaniał się ku teorii „mieszania” , we
dle której potomstwo stanowi mieszaninę 
cech rodziców, tak jak różową farbę otrzy
muje się przez wymieszanie farby czerwo
nej i białej. Dziś wiadomo, że była to teoria 
błędna - co wykażemy, omawiając prace 
Gregora Mendla. Zatem ówcześni krytycy 
słusznie wytykali teorii ewolucji na drodze 
doboru naturalnego brak solidnej teorii 
dziedziczenia.

Inni przyrodnicy nie mogli zrozumieć, 
w jaki sposób zmiany adaptacyjne za
chodzące na wczesnym etapie ewolucji 
mogą być korzystne dla danego orga
nizmu. Jaka korzyść może płynąć dla 
ptaka z posiadania częściowego skrzydła, 
skoro nie pomaga ono w lataniu? Jak 
częściowo wykształcone oko może przy
dać się płazom, skoro nie można nim 
patrzeć? Zgodnie z logiką Darwinowskiej 
teorii doboru naturalnego każdy kolejny 
krok na drodze ewolucji powinien być 
korzystny z reprodukcyjnego punktu wi
dzenia. Częściowo wykształcone skrzydła 
czy oczy muszą nieść ze sobą korzy

ści adaptacyjne, zanim się jeszcze roz
winą we w pełni sprawne narządy. Na 
potrzeby niniejszego wywodu wystarczy 
stwierdzić, że formy przejściowe rzeczy
wiście niosą takie korzyści; tę obiekcję 
do teorii Darwina da się więc odeprzeć 
(Dawkins, 1986). Sam fakt, że przyrod
nicy albo przedstawiciele innych dziedzin 
nauki nie potrafią wyobrazić sobie pew
nych form ewolucji, takich jak użyteczność 
częściowych skrzydeł, nie może stanowić 
argumentu przeciw tezie, że takie formy 
się rozwinęły. Ten „argument z ignorancji” 
albo - jak określił to Dawkins (1982)
- „z indywidualnej nieufności” nie jest 
wzorcem poprawnej argumentacji nauko
wej, jakkolwiek przekonująco brzmiałby 
w pierwszym momencie.

Kolejną wątpliwość wysuwali zwolen
nicy poglądu o boskim charakterze stwo
rzenia świata. Wielu z nich uważało, że 
gatunki istot żywych są niezmienne i zo
stały stworzone przez Boga, a nie na dro
dze stopniowej ewolucji. Zgodnie z teorią 
Darwina pojawienie się człowieka i innych 
organizmów było wynikiem ślepego trafu, 
rezultatu długotrwałego, nieplanowanego, 
skumulowanego procesu doboru natural
nego. Kontrastowało to z poglądem, że 
ludzie (i inne gatunki) zostali powołani do 
życia na skutek boskiego planu i w kształ
cie zgodnym z boskim zamiarem. Darwin 
przewidywał taką reakcję i nawet odroczył 
publikację swojej teorii z obawy przed 
zatrwożeniem żony, która była głęboko 
religijna.

Ta kontrowersja utrzymuje się po dziś 
dzień. Choć Darwinowska teoria ewolucji, 
z pewnymi istotnymi modyfikacjami, jest 
dzisiaj w naukach przyrodniczych nieomal 
powszechnie akceptowana, to jej zasto
sowanie do rodzaju ludzkiego, zgodne 
zresztą z intencją samego Darwina, cią
gle napotyka gwałtowny opór. Choć nie
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można wykluczać człowieka z procesów 
ewolucyjnych, analizowanie go tak samo 
jak inne stworzenia wzbudza w nas głę
boką niechęć. U progu XXI wieku mamy 
wreszcie narzędzia pojęciowe umożliwia
jące dokończenie Darwinowskiej rewolucji 
i stworzenie psychologii ewolucyjnej ga
tunku ludzkiego.

Psychologia ewolucyjna może skorzy
stać z istotnych ustaleń teoretycznych 
opartych na odkryciach naukowych doko
nanych po czasach Darwina. Pierwszym 
z nich jest organiczna podstawa dziedzi
czenia - geny.

Nowa synteza: geny a dziedziczenie  
cech jednostkowych

Kiedy Darwin publikował O powstawaniu 
gatunków, nie znal mechanizmu, dzięki 
któremu odbywa się dziedziczenie. Skła
niał się raczej ku poglądowi, że dziedzi
czenie odbywa się w drodze „zmieszania” 
cech rodziców, na skutek czego potomstwo 
jest ich wypadkową. Jeżeli na przykład 
jedno z rodziców jest niskiego wzrostu, 
a drugie - wysokiego, to ich dzieci będą 
średniego wzrostu. Dziś wiadomo, że ta 
teoria jest błędna.

Gregor Mendel, mnich czeski, wykazał 
jej słabości. Stwierdził on, że dziedziczenie 
polega na przenoszeniu cech jednostko
wych, a nie ich mieszaniu. Poszczególne 
cechy rodziców nie ulegają zmieszaniu, 
lecz są przekazywane potomstwu w sta
nie nienaruszonym w osobnych pakietach, 
zwanych genami. Co więcej, rodzice rodzą 
się z genami, które przekazują; genów 
nie nabywa się w toku doświadczenia 
życiowego.

Mendel, krzyżując różne odmiany gro
chu, udowodnił, że dziedziczenie polega 
na przekazywaniu cech jednostkowych.

Nieszczęśliwie dla rozwoju nauki, odkrycie 
to pozostało szerzej nieznane przez 30 lat. 
Mendel wysłał wprawdzie Darwinowi ko
pie swoich ustaleń, ale albo nie zostały one 
przeczytane, albo też Darwin nie docenił 
ich wagi.

Gen jest to najmniejsza samodzielna 
jednostka, którą potomstwo dziedziczy 
w stanie nienaruszonym, to znaczy nie 
ulega on zmieszaniu ani podziałowi. To 
było najważniejsze odkrycie Mendla. Ge
notypem natomiast nazywamy cały ze
staw genów posiadanych przez daną jed
nostkę. W przeciwieństwie do genów ge
notypy nie są przekazywane potomstwu 
w stanie nienaruszonym. U gatunków roz
mnażających się na drodze płciowej geno
typy w każdym kolejnym pokoleniu ulegają 
podziałowi. Każde z nas dziedziczy przy
padkową połowię genów z genotypu matki 
oraz przypadkową połowę z genotypu ojca. 
Ta połowa jednak, którą otrzymujemy od 
każdego z rodziców, jest identyczna z po
łową jego genotypu, ponieważ jest przeka
zywana jako osobna wiązka, bez żadnych 
modyfikacji.

Połączenie Darwinowskiej teorii ewo
lucji na drodze doboru naturalnego z teo
rią dziedziczenia genetycznego osiągnęło 
punkt kulminacyjny w ruchu naukowym 
rozwijającym się w latach trzydziestych 
i czterdziestych XX  wieku, nazywanym 
Nową syntezą (Dobzhansky, 1937; Huxley, 
1942; Mayr, 1942; Simpson, 1944). Ruch 
ten odrzucił wiele błędnych teorii w na
ukach przyrodniczych, włączając w to La- 
marcka teorię dziedziczenia cech nabytych 
oraz teorię mieszania cech. Podkreślał 
on znaczenie Darwinowskiej teorii doboru 
naturalnego i oparł ją na mocnych podsta
wach, uzupełniając o dobrze uzasadnioną 
teorię dziedziczenia.
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Etologia

Niektórym ludziom najłatwiej zrozumieć 
procesy ewolucji, kiedy odnosi się je do 
struktur organicznych. Łatwo zrozumieć, 
że skorupa żółwia wykształciła się w ce
lach obronnych, a skrzydła ptaka po to, aby 
mógł latać. Widzimy podobieństwa między 
nami a szympansami, więc stosunkowo ła
two potrafimy uwierzyć, że ludzie i szym
pansy mają wspólnego przodka. Paleonto
logiczne parametry czaszek, choć niekom
pletne, stanowią dla wielu wystarczająco 
mocny argument na rzecz tezy o ewolucji 
form organicznych. O wiele trudniej na
tomiast - i to zarówno naukowcom, jak 
laikom - jest wyobrazić sobie ewolucję 
zachowań. Te bowiem nie pozostawiają po 
sobie skamielin.

Darwin uważał, że jego teoria do
boru naturalnego ma zastosowanie tyleż 
do struktur organicznych, co do zacho
wań, włączając w to zachowania spo
łeczne. Pogląd ten jest poparty kilkoma 
liniami argumentów. Po pierwsze, każde 
zachowanie realizowane jest za pomocą 
określonych narządów. Poruszanie się na 
dwóch kończynach jest pewnym rodza
jem zachowania, które wymaga określonej 
budowry ciała: dwóch nóg oraz zespołu 
mięśni poruszających nimi i utrzymują
cych ciało w wyprostowanej pozycji. Po 
drugie, żywe stworzenia można tak ho
dować, aby stymulować u nich pewne 
zachowania. Na przykład u psów można 
stymulować agresję lub łagodność (do
bór sztuczny). Oznacza to, że zachowa
nie nie jest wolne od wpływu procesów 
ewolucji. Pierwszą dyscypliną naukową, 
która prowadziła badania nad zachowa
niami z perspektywy ewolucyjnej była 
etologia, a jednym z pierwszych zjawisk 
udokumentowanych przez etologów było 
wpajanie.

Młode kaczki wpajają pierwszy ru
szający się obiekt, jaki widzą w życiu - 
tworząc skojarzenia w krytycznym okre
sie rozwoju. Zwykle tym obiektem jest 
matka - kaczka. Wpajanie jest oczywi
ście formą nauki. W mózgu patrzącego 
na matkę kaczątka powstaje skojarzenie 
między nim a matką, którego nie było, 
dopóki kaczątko nie zaobserwowało jej ru
chu. Ta forma uczenia się jest jednak „pre- 
programowana” i bez wątpienia stanowi 
aspekt wykształconej w wyniku ewolucji 
struktury biologicznej kaczki. Każdy chyba 
widział, przynajmniej na zdjęciu, kaczęta 
idące rzędem za matką. Gdyby jednak 
pierwszą rzeczą, jaką w życiu zobaczyły, 
była ludzka noga, poszłyby za nią. Na 
zjawisko wpajania pierwszy zwrócił uw'agę 
Konrad Lorenz. Wykazał on, że młode 
ptaki idą za nim, a nie za matką, jeżeli 
w kluczowym okresie rozwoju, wkrótce 
po urodzeniu, oglądały jego nogę. Lorenz 
(1965) zapoczątkował nową gałąź biolo
gii ewolucyjnej, zwaną etologią, a pro
ces wpajania u ptaków był mocnym ar
gumentem przemawiającym za wyodręb
nieniem tej dyscypliny. Etologię definiuje 
się jako „badanie bezpośrednich mechani
zmów i wartości adaptacyjnych zachowań 
zwierząt” (Alcock, 1989, s. 548).

Etologia była po części reakcją na 
zdominowanie amerykańskiej psychologii 
przez pogłąd o zależności od środowi
ska. Etologowie interesowali się czterema 
kluczowymi zagadnieniami, które zyskały 
rozgłos jako cztery wielkie pytania o za
chowanie, zadane przez jednego z założy
cieli etologii, Nikolaasa Tinbergena (1951). 
Były to pytania o: (1) bezpośrednie przy
czyny zachowania (np. ruchy matki); (2) 
rozwojowe przyczyny zachowania (np. 
przełomowe wydarzenia w życiu kaczki); 
(3) motywacje zachowania, to jest cel 
adaptacyjny, który wydają się one spel-
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niać (np. trzymanie się kaczątka blisko 
matki zwiększa jego szanse przeżycia); (4) 
ewolucyjne lub filogenetyczne źródła 
zachowania (np. jaka sekwencja wydarzeń 
doprowadziła do powstania mechanizmu 
wpajania u kaczek).

Etologowie opracowali cały szereg po
jęć w celu opisania cech wrodzonych 
u zwierząt. Sztywne wzorce ruchowe to 
stereotypowe sekwencje zachowań zwie
rzęcych, wyzwalane przez ściśle określone 
bodźce (Tinbergen, 1951). Kiedy taki wzo
rzec zostanie uruchomiony, zwierzę stara 
się wypełnić go do końca. Jeżeli pokażemy 
kaczorowi drewnianą atrapę kaczki, uru
chomi to w nim rytuał zachowań godo
wych. Dzięki takim pojęciom, jak sztywne 
wzorce ruchowe, etologowie mogli wyod
rębnić z ciągu zachowań osobne jednostki 
do analizy.

Etologowie dokonali wielkiego wy
siłku, chcąc przekonać biologów o wadze 
procesów adaptacyjnych. Zaczątki psycho
logii ewolucyjnej widać we wczesnych 
pismach Lorenza, który stwierdzał, że „na
rzędzia poznawcze i percepcyjne, w które 
zostajemy wyposażeni przed urodzeniem, 
zostają przystosowane do środowiska na 
tej samej zasadzie, na jakiej kopyto konia 
jest przystosowane do biegania po równi
nach, zanim jeszcze koń się narodził, a płe
twa jest przystosowana do wody, zanim 
jeszcze ryba wykluje się z ikry” (Lorenz, 
1941, s. 99; cyt. za: Eibl-Eibesfeldt, 1989, 
s. 8).

Etologia stanęła jednak wobec trzech 
problemów. Po pierwsze, wiele opisów 
przypominało raczej „etykietki” zachowań 
niż ich objaśnienia. Po drugie, etologo
wie skupiali się na zachowaniach obser- 
wowalnych - podobnie jak amerykańscy 
behawioryści - nie zaglądali więc zwie
rzętom „do głowy” , nie szukali mechani
zmów odpowiedzialnych za poszczególne

zachowania. Po trzecie, choć etologia in
teresowała się procesami adaptacji (było 
to jedno z czterech kluczowych zagad
nień, wyszczególnionych przez Tinber- 
gena), nie wypracowała rygorystycznych 
kryteriów wykrywania ich. Mimo to eto
logowie dokonali wielu pożytecznych spo
strzeżeń, dokumentując na przykład zja
wisko wpajania u wielu gatunków ptaków 
oraz sztywne wzorce ruchowe, urucha
miane przez konkretne bodźce. Etologia 
zmusiła też psychologów do ponownego 
rozważenia roli biologii w badaniach nad 
zachowaniem człowieka. Stworzyło to wa
runki dla prawdziwej rewolucji naukowej, 
która została zapoczątkowana zasadniczym 
przeformuiowaniem Darwinowskiej teorii 
doboru naturalnego, znanym pod nazwą 
teorii dostosowania łącznego.

Rew olucyjne znaczenie teorii 
dostosow ania łącznego

Na początku lat sześćdziesiątych pracujący 
na Uniwersytecie Oksfordzkim miody dok
torant, William D. Hamilton, zaproponował 
w swej dysertacji radykalną rewizję teorii 
ewolucji, którą nazwał teorią dostosowania 
łącznego. Według legendy jego profesor 
nie zrozumiał dysertacji albo nie docenił 
jej znaczenia (może dlatego, że było w niej 
dużo matematyki) i początkowo ją odrzucił. 
Kiedy jednak ostatecznie została ona zaak
ceptowana przez oksfordzkich profesorów 
i opublikowana w roku 1964 na lamach „Jo 
urnal of Theoretical Biology” , wywołała 
rewolucję, która przeobraziła całą dzie
dzinę nauk biologicznych.

Hamilton twierdził, że klasyczna ka
tegoria dostosowania - zgodnie z którą 
sukces reprodukcyjny jednostki polega na 
przekazaniu swoich genów potomstwu - 
jest zbyt wąska, aby opisać proces ewolucji
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poprzez dobór naturalny. Uważał, żc dobór 
naturalny faworyzuje cechy, dzięki którym 
geny organizmu są przekazywane następ
nym pokoleniom niezależnie od tego, czy 
dany organizm bezpośrednio płodzi potom
stwo. Opiekę rodzicielską - którą otacza 
się własne dzieci - zinterpretował jako 
szczególny przypadek opieki nad przed
stawicielem tego samego rodu, który po
siada te same geny. Dany organizm może 
zwiększyć reprodukcję swoich genów, po
magając swoim braciom, siostrom, kuzy
nom czy bratanicom przetrwać i spłodzić 
potomstwo. Istnieje bowiem duże praw
dopodobieństwo, że wszyscy ci krewni 
noszą w sobie kopie genów danego or
ganizmu. Geniusz Hamiltona polegał na 
dostrzeżeniu, że dotychczasowa definicja 
dostosowania łącznego jest zbyt wąska 
i należy ją poszerzyć.

Technicznie rzecz biorąc, dostosowanie 
łączne nie charakteryzuje jednostki czy 
organizmu, lecz raczej jego działania albo 
ich skutki. Można je uznać za sumę 
indywidualnego sukcesu reprodukcyjnego 
danego osobnika (klasyczne dostosowanie) 
oraz skutków jego działań na rzecz repro
dukcyjnego sukcesu jego krewnych. Jeżeli 
chodzi o ten drugi składnik, to podstawą 
pomiaru musi być stopień pokrewieństwa. 
Na przykład u potomstwa danego osobnika 
współczynnik wynosi 0,5 (ponieważ dzieci 
otrzymują około 50% genów rodziców), 
u dziadków i wnuków - 0,25 (25% ge
netycznego pokrewieństwa), w wypadku 
najbliższych kuzynów - 0,125 (12,5% po
krewieństwa genetycznego), i tak dalej 
(zob. ryc. 1.1).

Rewolucja dostosowania łącznego za
początkowała nową erę, którą można na
zwać „erą patrzenia z punktu widzenia 
genu” . Gdybyś był genem, co sprzyja
łoby twojemu przetrwaniu i reprodukcji? 
Po pierwsze, dbałbyś o to, aby ciało,

William D. Hamilton zrewolucjonizował biologię ewo

lucyjną swoją teorią dostosowania łącznego, opisaną 

w artykule z roku 1964. Jego późniejsze, dogłębne studia 

teoretyczne obejmują tak różne tematy, jak ewolucja 

uczucia złości oraz początki reprodukcji płciowej. Hamil

ton wykłada obecnie na Uniwersytecie Oksfordzkim.

w którym rezydujesz, miało się jak naj
lepiej (przetrwanie). Po drugie, starałbyś 
się samodzielnie wytworzyć jak najwięcej 
swoich kopii (reprodukcja). Po trzecie, 
dbałbyś o przetrwanie i reprodukcję or
ganizmów noszących w sobie twoje kopie 
(dostosowanie łączne). Geny, oczywiście, 
nie myślą, nie mają świadomości ani nie 
planują. Są jednak podstawową jednostką 
dziedziczenia, która w procesie reproduk
cji nie podlega żadnym zmianom. Zmiany 
adaptacyjne nawarstwiają się dzięki proce
sowi dostosowania łącznego. Geny, które 
zwiększają szanse swojego sukcesu repro
dukcyjnego, zastąpią inne geny, wywołując 
zachodzące w czasie zjawisko ewolucji.
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bliźniaki rodzice pełne dziadkowie wujowie rodzeństwo kuzynowie kuzynowie 

jednojajowe i dzieci rodzeństwo i wnuki i siostrzenice przyrodnie w pierwszej w drugiej

linii linii

RYCINA 1.1 Pokrewieństwo genetyczne między różnego rodzaju krewnymi

2 teorii dostosowania łącznego w ynika między innymi wniosek, że częściej kierujemy się altruizmem w  stosunku do 

ludzi bliżej z nami spokrewnionych.

Źródło: Hamilton, 1964.

Ujmowanie ewolucji z perspektywy 
genu otworzyło przed biologami ogromne 
możliwości dociekań. Teoria dostosowa
nia łącznego wywarła głęboki wpływ na 
nasze myślenie o psychologii rodziny, al
truizmie, pomaganiu innym, tworzeniu się 
grup, a nawet agresji - będę o tym 
pisał w następnych rozdziałach. Liczba 
naukowych odwołań do teorii Hamiltona 
urosła z trzech - czterech rocznie w la
tach sześćdziesiątych do tysięcy w latach 
siedemdziesiątych i następnych; obecnie 
uważa się ją za fundamentalną teorię bio
logii ewolucyjnej. Jeżeli natomiast chodzi
o samego W. D. Hamiltona, to po krótkim 
okresie pobytu na Uniwersytecie Michigan 
otrzymał z (Mordu propozycję nie do 
odrzucenia, wrócił więc na wydział, który 
z niejakim opóźnieniem poznał się na jego 
geniuszu.

Objaśnienie zagadnień adaptacji oraz 
doboru naturalnego

Przełom związany z wprowadzeniem poję
cia dostosowanie łączne do biologii ewo
lucyjnej wiele zawdzięcza George’owi C. 
Williamsowi, który w roku 1966 opubliko
wał klasyczną obecnie pozycję, Adaptation 
and Natural Selection (Adaptacja a dobór 
naturalny). Ta niezwykle ważna książka 
przyczyniła się do przynajmniej trzech 
kluczowych przesunięć w tej dziedzinie 
badań.

Po pierwsze, Williams (1966) zakwe
stionował powszechnie akceptowane po
jęcie doboru grupowego, zgodnie z któ
rym mechanizmy adaptacyjne rozwijają się 
wskutek reprodukcji grupowej i przynoszą 
korzyści danym grupom (Wynne-Edwards,
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1962), a nie powstającym w wyniku różni
cującej reprodukcji genom. Zgodnie z teo
rią doboru grupowego zwierzę może ogra
niczyć rozmiary swojej reprodukcji, aby 
nie zwiększać liczebności grupy, dzięki 
czemu zasoby żywności dla danej populacji 
nie zostaną uszczuplone. Walkę o byt 
wygrywają tylko te stworzenia, których 
cechy jednostkowe są podporządkowane 
interesom gatunku. Te gatunki zaś. które 
zachowywały się bardziej samolubnie, wy
ginęły, wyczerpując swoje zasoby pożywie
nia. Williams dowodził przekonująco, że 
dobór grupowy, choć teoretycznie moż
liwy, byłby bardzo słabą siłą w procesie 
ewolucji. Wyobraźmy sobie gatunek pta
ków z osobnikami dwojakiego rodzaju - 
jedne poświęcają się, popełniając samobój
stwo, aby nie uszczuplać zasobów żyw
ności, a drugie samolubnie jedzą, nawet 
gdy żywności pozostaje coraz mniej. Która 
z tych grup wedle wszelkiego prawdopo
dobieństwa będzie miała potomstwo? Te 
ptaki, które popełniają samobójstwo, nie 
rozmnożą się, natomiast ptaki samolubne 
przeżyją i zostawią po sobie młode. Do
bór oparty na indywidualnych różnicach 
w  obrębie danego gatunku osłabia więc 
siłę doboru na poziomie grupy. W ciągu 
pięciu lat od opublikowania książki Wił- 
liamsa większość biologów odrzucała ideę 
doboru grupowego; ostatnio jednak obser
wuje się powrót zainteresowania jej moż
liwościami (Wilson, Sober, 1994; Sober, 
Wilson, 1998).

Drugim osiągnięciem Williamsa było 
przełożenie naszpikowanej matematyką 
teorii Hamiltona na język prosty i zrozu
miały dla każdego. Kiedy biolodzy zrozu
mieli ideę dostosowania łącznego, zaczęli 
z wielką energią rozważać jej konsekwen
cje. Wystarczy wspomnieć jeden znany 
przykład. Otóż teoria ta częściowo rozwią
zała „zagadkę altruizmu” : jak mogło dojść

do wytworzenia altruizmu, zmniejszają
cego szanse reprodukcyjne danej jednostki 
na rzecz innej, skoro ewolucja faworyzuje 
te geny, którym udaje się zreprodukować? 
Teoria dostosowania łącznego rozwiązuje 
ten problem (przynajmniej częściowo). 
Zgodnie z nią altruizm mógł powstać, gdy 
przyjmującym pomoc był krewny poma
gającego. Na przykład rodzice mogą po
święcić swoje życie dla ratowania życia 
swoich dzieci, noszących w sobie kopie ich 
genów. Ta sama logika odnosi się do ofiar 
czynionych na korzyść innych krewnych, 
takich jak rodzeństwo czy kuzyni. Korzyść, 
jaką krewny odnosi w dziedzinie sukcesji 
genetycznej, musi przewyższać koszty po
noszone przez dobroczyńcę. Jeżeli ten wa
runek jest spełniony, to altruizm w ramach 
rodziny może się rozwijać. W dalszych 
rozdziałach dokonamy przeglądu dowodów 
na to, że więź genetyczna odgrywa rze
czywiście znaczącą rolą w pomocy, jaką 
świadczą sobie istoty ludzkie.

Trzecim osiągnięciem książki Adap- 
tation and Natural Selection (Adaptacja 
a dobór naturalny) była przeprowadzona 
przez Williamsa szczegółowa analiza zjawi
ska adaptacji, które nazywał „kłopotliwym 
pojęciem” . Adaptację można zdefiniować 
jako ewolucyjne rozwiązanie konkretnych 
problemów, przyczyniające się bezpośred
nio lub pośrednio do sukcesu reproduk
cyjnego. Adaptacją mogą być na przykład 
gruczoły potowe, pomagające rozwiązać 
ważny dla przetrwania problem regula
cji termicznej. Mogą nią być preferencje 
smakowe, dzięki którym szukamy potraw 
bogatych w składniki odżywcze, a także 
upodobania do pewnego typu urody osob
nika płci przeciwnej, kierujące właściwym 
doborem partnera. Trzeba jednak umieć 
ustalić, które z cech i właściwości or
ganizmu są, a które nie są adaptacjami. 
Williams ustanowił kilka standardów po
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sługiwania się kategorią adaptacji i uwa
żał, że powinno się ją przywoływać tylko 
wtedy, kiedy jest to absolutnie niezbędne 
do wyjaśnienia danego zjawiska. Kiedy 
latająca ryba wyskakuje z wody, po czym 
spada z powrotem, nie potrzebujemy po
jęcia adaptacji, aby zrozumieć, dlaczego 
spada. Łatwiej wyjaśnić to ogólnym pra
wem ciążenia.

Oprócz określenia warunków, w któ
rych nie powinniśmy posługiwać się po
jęciem adaptacji, Williams zaproponował 
kryteria precyzujące, kiedy powinniśmy 
się nim posługiwać. Są to kryteria nieza
wodności, skuteczności oraz ekonomii. 
Czy dana adaptacja występuje regularnie 
u wszystkich członków danej społeczno
ści w każdych „normalnych” warunkach 
(niezawodność)? Czy dobrze rozwiązuje 
problem adaptacyjny (skuteczność)? Czy 
rozwiązuje problem adaptacyjny bez ob
ciążania organizmu ogromnymi kosztami 
(ekonomia)? Innymi słowy, pojecie adap
tacji przywołuje się nie po to, aby wy
tłumaczyć zwykłą przydatność mechani
zmu biologicznego, ale po to, aby wy
tłumaczyć nieprawdopodobną przydat
ność (Pinker, 1997). Hipotezy na temat 
adaptacji tłumaczą, dlaczego niezawodne, 
skuteczne i ekonomiczne mechanizmy 
bądź narządy nie mogły się pojawić przy
padkowo (Williams, 1966; Tooby, Cosmi- 
des, 1992).

W następnym rozdziale poddamy poję
cie adaptacji głębszej analizie. Tutaj wy
starczy zaznaczyć, że książka Williamsa, 
wykazując słabości teorii doboru grupo
wego, popularyzując Hamiltonowską teo
rię dostosowania łącznego oraz osadzając 
pojęcie adaptacji na lepiej sprecyzowanych 
podstawach naukowych, sprawiła, że spo
łeczność naukowa uczyniła kolejny krok 
w kierunku Darwinowskiej rewolucji.

Zasługi Triversa

Na przełomie lat sześćdziesiątych i sie
demdziesiątych XX wieku doktorant Uni
wersytetu Harvarda, Robert Trivers, stu
diował książkę Williamsa o adaptacji. Ude
rzyły go rewolucyjne dla wielu obsza
rów badawczych konsekwencje myślenia 
z perspektywy genu. Poszczególne zdania 
czy krótkie paragrafy z książki Williamsa 
zawierały zarodki nowych myśli, które 
pod troskliwą opieką, mogły zakwitnąć 
kwiatami nowych teorii.

Trivers napisał trzy ważne artykuły, 
wszystkie opublikowane na początku lat 
siedemdziesiątych. Pierwszy przedstawiał 
teorię altruizmu odwzajemnionego pomię
dzy osobami niespokrewnionymi i formu
łował warunki, w których mogła się roz
winąć wzajemnie korzystna relacja lub wy
miana (Trivers, 1971). Drugi przedstawiał 
teorię inwestycji rodzicielskiej, określa
jącą warunki doboru płciowego dla każdej 
z płci (Trivers, 1972). Trzeci zawierał teo
rię tłumaczącą konflikt między rodzicami 
a potomstwem tym, że każde z rodziców 
ma jedynie 50% z ich genów (Trivers, 
1974). Na przykład matka może chcieć od
stawić dziecko od piersi wcześniej niż ono 
sobie tego życzy, aby przeznaczyć swoje 
zasoby dla następnych dzieci. Ogółem bio
rąc, rozwiązania dobre dla dziecka (zagwa
rantowanie sobie jak największej części 
zasobów rodzicielskich) wcale nie muszą 
być dobre dla rodziców, którzy chcą obdzie
lić swoimi zasobami większą liczbę dzieci. 
Teorie te poddamy bardziej szczegółowej 
analizie w dalszych rozdziałach, bo wpły
nęły one na tysiące badań empirycznych, 
w tym również dotyczących człowieka.

Spory  o socjobio logię
Jedenaście lat po ukazaniu się przeło
mowej książki Hamiltona o dostosowa
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niu łącznym, harwardzki biolog, Edward 
O. Wilson, wywołał wzburzenie opinii 
naukowej i publicznej, podobne do spo
wodowanego w roku 1859 przez Dar
wina. Książka Wilsona z 1975 roku, za
tytułowana Sociobiology: The New Syn- 
thesis, (Socjobiologia: nowa synteza) to 
dzieło monumentalne tyleż w swej obję
tości (blisko 700 stron łamanych w dwie 
kolumny), co w zakresie podejmowa
nej problematyki. Syntetyzuje ona osią
gnięcia biologii komórkowej, zintegro
wanej neurofizjologii, etologii, psycholo
gii porównawczej, biologii populacyjnej 
oraz ekologii behawioralnej. Wilson opi
suje w niej rozmaite gatunki żyjących 
stworzeń, od mrówek do ludzi, wy
chodząc z założenia, że do wszystkich 
można stosować te same narzędzia badaw
cze.

Wilson nie dokonał w tej książce ja
kichś przełomowych dla teorii ewolucji 
odkryć. Korzystał w niej z narzędzi teo
retycznych - przede wszystkim teorii do- 
stosowania łącznego oraz teorii inwestycji 
rodzicielskiej i doboru płciowego - opra
cowanych przez innych (Hamilton, 1964; 
Trivers, 1972). Zasługą jego jest natomiast 
nie tylko synteza bardzo różnorodnych 
osiągnięć poprzedników, ale również nada
nie wyrazistej nazwy nowej dyscyplinie 
naukowej.

Najwięcej sporów wywołał rozdział
o ludziach, zamykający książkę i liczący 
zaledwie 29 stron. Na otwartych wykła
dach Wilson bywał zakrzykiwany przez 
słuchaczy, a raz nawet na jego głowie 
wylądował dzbanek wody. Atakowali go 
marksiści, radykałowie, kreacjoniści, na
ukowcy innych dziedzin, a nawet człon
kowie jego wydziału na Harvardzie. Przy
czyną sporu była, częściowo przynajmniej, 
postawa Wilsona. Oświadczył on, że so

cjobiologia „połknie psychologię” , co nie 
mogło, rzecz jasna, spotkać się z cie
płym przyjęciem psychologów. Twierdził 
też, że wiele zjawisk uważanych za ty
powo ludzkie, jak kultura, religia, etyka, 
a nawet estetyka, można wytłumaczyć 
dzięki zaproponowanym przez niego syn
tetyzującym kategoriom. Takie nastawie
nie było sprzeczne z teoriami dominują
cymi w naukach społecznych, które kon
centrują się niemal wyłącznie na ga
tunku ludzkim. Przedstawiciele tych dys
cyplin uważali, że niezwykłość naszego 
gatunku należy tłumaczyć w katego
riach kultur '̂, uspołecznienia, racjonalizacji 
i świadomości, a nie biologii ewolucyj
nej.

Choć Wilson twierdził, że nowa synteza 
pozwala zrozumieć naturę człowieka, na 
poparcie tej tezy przytoczył bardzo nie
wiele danych empirycznych dotyczących 
bezpośrednio ludzi. Zdecydowana więk
szość przywoływanych przez niego badań 
dotyczyła innych istot żywych, często bar
dzo dalekich filogenetycznie od człowieka. 
Większość przedstawicieli nauk społecz
nych nie mogła zrozumieć, co mrówki 
albo muszki owocowe mają wspólnego 
z ludźmi. Choć rewolucje naukowe za
wsze napotykają opór, często ze strony 
uznanych autorytetów naukowych (Sullo- 
way, 1996), brak dowodów dotyczących 
bezpośrednio rodzaju ludzkiego na pewno 
Wilsonowi nie pomógł.

Ogromny opór przeciw dokonanemu 
przez Wilsona włączeniu gatunku ludz
kiego w obręb teorii ewolucji opierał się 
na kilku obiegowych nieporozumieniach, 
dotyczących zarówno jej samej, jak i jej 
stosowania do ludzi. Warto je omówić, 
zanim przejdziemy do opisywania tych 
kierunków psychologii, które zainicjowały 
rozwój psychologii ewolucyjnej.
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Powszechne nieporozumienia na temat teorii ewolucji

Teoria ewolucji na drodze doboru natural
nego, elegancka w swojej prostocie, wywo
łuje wiele powszechnych nieporozumień. 
Prostota teorii pozwala ludziom myśleć, 
że ją rozumieją od pierwszej chwili, po 
przeczytaniu jednego czy dwóch artykułów 
w popularnym czasopiśmie. Nieporozu
mienia te nie omijają nawet badaczy.

Nieporozum ienie pierw sze: 
zachow anie ludzkie jest 
zdeterm inow ane genetycznie

Determinizm genetyczny jest doktryną, 
zgodnie z którą zachowanie jest uwarun
kowane genetycznie, a wpływ środowiska 
odgrywa rolę znikomą lub nie odgrywa 
żadnej. Opór przeciw stosowaniu teorii 
ewolucji do wyjaśniania zachowań ludz
kich wynika w znacznym stopniu z błęd
nego przekonania, że jej nieodłącznym 
składnikiem jest determinizm genetyczny. 
Wbrew temu nieporozumieniu teoria ewo
lucji opiera się na założeniu współod
działywania. Zachowanie ludzkie jest wy
padkową dwóch składników: (1) adapta
cji wykształconych w toku ewolucji oraz 
(2) wpływu środowiska, wpływającego na 
kształt i działanie tych adaptacji. Przy
kładem niech będą zrogowacenia skóry. 
Nie mogłyby one zaistnieć, gdyby nie 
wykształcił się mechanizm produkowania 
dodatkowego naskórka, połączony ze śro
dowiskowym bodźcem powtarzających się 
obtarć skóry. Chcąc więc wytłumaczyć zja
wisko zrogowacenia skóry w kategoriach 
teorii ewolucji, nie powiemy nigdy: „zro
gowacenia są uwarunkowane genetycz
nie i występują niezależnie od wpływów 
środowiska” . Są one natomiast rezulta

tem szczególnej formy współoddziaływa
nia wpływów środowiska (powtarzające się 
obtarcia skóry) oraz mechanizmów adapta
cyjnych, reagujących na powtarzające się 
obtarcia produkcją dodatkowego naskórka. 
Adaptacje rozwinęły się tylko dlatego, że 
dzięki nim żywe organizmy mogły radzić 
sobie z problemami wynikającymi z uwa
runkowań środowiskowych.

Teoria determinizmu genetycznego - 
zgodnie z którą to geny wywołują okre
ślone zachowania, bez żadnego wpływu 
ze strony środowiska - jest po prostu 
błędna. Nie stanowi też składnika teorii 
ewolucji. Wiedzie jednak od niej prosta 
droga do innego nieporozumienia: jakoby 
z teorii ewolucji wynikało przekonanie
o niezmienności zachowań.

Nieporozum ienie drugie: jeżeli coś 
powstało w drodze ewolucji, to nie 
m ożem y tego zm ienić

Wedle drugiego nieporozumienia z teorii 
ewolucji wynika, że ludzkie zachowanie 
nie jest podatne na zmiany. Rozpatrzmy 
ponownie prosty przykład zrogowaceń. 
Ludzie potrafią tak ukształtować środowi
sko, aby unikać powtarzających się obtarć. 
Oznacza to, że dokonaliśmy zmiany, która 
sprawia, że mechanizm produkcji dodatko
wego naskórka pozostaje nieczynny. Zna
jomość tego mechanizmu oraz warunków 
środowiskowych uruchamiających go po
zwala nam zmienić nasze „zachowania” , 
w tym wypadku ilość i grubość zrogowaceń 
na naszej skórze.

Podobnie znajomość wykształconych 
w procesie ewolucji adaptacji socjopsy- 
chologicznych oraz okoliczności, które je



ROZWÓJ DZIEDZIN NAUKI PROWADZĄCYCH DO POWSTANIA PSYCHOLOGII EWOLUCYJNEJ 41

uruchamiają, daje nam możliwość zmiany 
zachowań społecznych, jeżeli tego pra
gniemy. Oto przykład: dowiedziono, że 
mężczyznom łatwiej niż kobietom przy
chodzi przypisywanie komuś zamiarów 
seksualnych. Jeżeli kobieta uśmiechnie się 
do mężczyzny, obecni przy tym mężczyźni 
częściej niż kobiety uznają, że jest ona 
nim zainteresowana (Abbey, 1982). Wy
nika to prawdopodobnie z ewolucyjnie 
wykształconego mechanizmu, który każe 
mężczyznom ciągle poszukiwać okazji sek
sualnych (Buss, 1994).

Znajomość tego mechanizmu pozwala 
jednak go zmienić. Można na przykład 
nauczyć mężczyzn, że zbyt łatwo przypi
sują uśmiechającym się do nich kobietom 
intencje seksualne. Dzięki temu rzadziej 
będą podejmowali działania oparte na tej 
mylnej interpretacji i zmniejszą liczbę nie
pożądanych zalotów.

Znajomość naszych adaptacji psychicz
nych oraz okoliczności zewnętrznych, 
w reakcji na które powstały, nie tylko 
nie skazuje nas na getto niezmienności, 
ale wręcz pozwala zmienić zachowanie 
tam, gdzie taka zmiana jest pożądana. Nie 
znaczy to, że taka zmiana jest prosta
i łatwa. Im więcej wiemy na temat ewo
lucji psychiki, z tym większą silą możemy 
wprowadzać niezbędne zmiany.

Nieporozum ienie trzecie: 
teoria ew olucji w ym aga  
od organizm u  
niepraw dopodobnych zdolności 
m atem atycznych

Doskonałym przykładem tego nieporozu
mienia jest poniższy fragment, pochodzący 
od pewnego krytyka stosowania teorii 
ewolucji do gatunku ludzkiego:

Myśliwi i zbieracze nie potrafili liczyć da
lej niż do trzech. Nie będę nawet pró
bował dociekać, skąd zwierzęta miałyby 
wiedzieć, że wartość p [genetyczne po
krewieństwo między danym zwierzęciem 
a jego kuzynem w pierwszej linii] wynosi 
1/8. Fakt, że [ewolucjoniści] nie potrafią 
rozwiązać tego problemu, wprowadza do 
ich teorii pierwiastek mistyczny. (Sahlins, 
1977, s. 444-445).

Innymi słowy', aby w procesie doboru 
drogą dostosowania łącznego wykształciły 
się mechanizmy adaptacyjne, takie jak 
większa skłonność do pomagania bratu niż 
kuzynowi, ludzie musieliby posiadać nie
prawdopodobne zdolności matematyczne. 
Aby zrozumieć, dlaczego takie myślenie 
jest nieporozumieniem, wystarczy zasta
nowić się nad pajęczyną (Dawkins, 1979, 
s. 188). Do opisania jej niezwykłej zło
żoności - kątów między poszczególnymi 
nićmi, koncentrycznej budowy - musieli
byśmy użyć skomplikowanego języka ma
tematycznego. Nikt jednak przecież nie 
twierdzi, że pająki są matematykami albo 
posługują się matematyką przy pracy, choć 
każdy przyzna, że pajęczyna jest adaptacją. 
Pająk snuje pajęczynę „na oko” . Choć to 
„oko" jest bardzo zdolne, to przecież pająk 
nie musi korzystać ze skomplikowanych 
obliczeń matematycznych.

Podobnie ma się sprawa z ludźmi i do
borem krewniaczym. Załóżmy, że w wy
niku ewolucji powstał u ludzi podobny 
mechanizm, pozwalający podejmować de
cyzje „na oko” : „Im bardziej ktoś jest do 
mnie podobny, tym bardziej mu pomogę” . 
Ponieważ rodzeństwo jest na ogól do 
siebie bardziej podobne niż kuzynostwo, 
w wyniku tej zasady bardziej pomagamy 
bliskim krewnym niż dalekim. Aby ją urze
czywistnić, wcale nie musimy stosować 
matematyki.
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Rzeczywiste mechanizmy psycholo
giczne, dzięki którym pomagamy naszym 
krewnym, są prawdopodobnie bardziej 
skomplikowane. Chodzi jednak o coś in
nego: jako naukowcy, potrzebujemy wzo
rów matematycznych, aby opisać wy
kształcone w procesie ewolucji zachowa
nia, takie jak snucie pajęczyny czy po
maganie innym ludziom. Nie znaczy to 
jednak, że dany pająk czy człowiek musi 
być uzdolnionym matematykiem.

N ieporozum ienie czwarte: obecnie  
działające  m echanizm y są optymalne

Pojęcie adaptacji, przeświadczenie, że 
w wyniku ewolucji wykształciły się roz
maite narządy czy mechanizmy i odpowia
dające im funkcje, doprowadziło do wielu 
znaczących odkryć (Dawkins, 1982). Nie 
znaczy to jednak, że istniejące obecnie ad
aptacje są optymalne. Inżynierowie mogą 
krzywić się na budowę naszych niektórych 
narządów, które wyglądają, jakby były dzie
łem przypadku. W istocie, wiele czynników 
składa się na to, że nasze obecne adaptacje 
są dalekie od doskonałości. Rozpatrzmy 
dwa z nich (zob. Dawkins, 1982, roz
dział 3).

Pierwszą przeszkodą w osiągnięciu 
optymalnej konstrukcji jest opóźnienie 
ewolucyjne. Pamiętajmy, że teoria ewo
lucji zakłada zmiany zachodzące w czasie. 
Każda zmiana otoczenia oznacza nowe wa
runki doboru. Powolne zachodzenie zmian 
ewolucyjnych wymaga, aby dany czyn
nik doboru oddziaływał przez pokolenia. 
Stąd też obecnie żyjący ludzie są „za
projektowani” do życia w dawnym środo
wisku, gdyż w rezultacie jego oddziały
wań powstali. Innymi słowy, do współcze
snego środowiska wnosimy mózgi z epoki 
kamienia łupanego. Zapotrzebowanie na

tłuszcz, wykształcone w okresie ustawicz
nego braku pożywienia, teraz prowadzi do 
zatkanych arterii i ataków serca. Przesu
nięcie czasu pomiędzy otoczeniem, które 
ukształtowało nasze mechanizmy (czasy 
myśliwych i zbieraczy), a dzisiejszymi re
aliami sprawia, że wykształcone w toku 
ewolucji mechanizmy nie są idealnie do
stosowane do naszego obecnego świata.

Drugą przeszkodą są koszty adapta
cji. Rozważmy na zasadach analogii ry
zyko śmierci za kierownicą. Moglibyśmy 
je zredukować niemal do zera, gdybyśmy 
ograniczyli prędkość do 10 kilometrów na 
godzinę i zmusili wszystkich do jeżdżenia 
w opancerzonych samochodach z trzyme
trową warstwą ochronną w środku (Sy- 
mons, 1993). Koszt takiej operacji byłby 
jednak niezwykle wysoki. Podobnie, mo
glibyśmy założyć, że w toku ewolucji wy
kształciłby się w ludziach tak silny lęk 
przed wężami, iż nigdy nie wychodziliby 
oni na dwór. Ryzyko ukąszenia zmalałoby 
do zera, ale nieprawdopodobnie dużym 
kosztem. Ponadto rozwiązanie to prze
szkodziłoby innym niezbędnym do życia 
czynnościom, takim jak zdobywanie poży
wienia. Właściwy człowiekowi lęk przed 
wężami nie spełnia optymalnie swojej 
funkcji - corocznie tysiące ludzi zostaje 
ukąszonych, niektórzy ze skutkiem śmier
telnym. Działa on jednak nie najgorzej, 
jeżeli pomyśli się o kosztach innego roz
wiązania.

Wszystkie adaptacje pociągają za sobą 
pewne koszty. Proces doboru faworyzuje 
takie mechanizmy, w których korzyści 
przeważają nad kosztami. W ten spo
sób wykształcił się zespól mechanizmów, 
które pozwalają stosunkowo skutecznie 
rozwiązywać poszczególne problemy ada
ptacyjne, ale nie są tak optymalne, jak 
mogłyby być, gdyby nie kwestia kosz
tów. Ewolucyjne opóźnienie oraz koszty
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adaptacji to tylko dwa z wielu powo
dów, dla których efekty działania proce
sów ewolucyjnych nie są optymalne (Will
iams, 1992).

Nieporozum ienie piąte: z teorii 
ew olucji wynika m otyw acja do 
m aksym alizow ania reprodukcji 
sw oich genów

Psycholog Brian Little (1989) bada, jak 
to nazywa, „projekty indywidualne” . Prosi 
ludzi, aby napisali, nad czym w danym 
momencie pracują. Niektórzy piszą o rze
czach drobnych, jak uczenie kota załatwia
nia się w przeznaczonym do tego miejscu 
albo zapuszczanie paznokci. Inni mają na 
uwadze większe sprawy, jak uzyskanie 
dyplomu, nawiązanie znajomości, a nawet 
„wprowadzenie zmian w cywilizacji za
chodniej” . W ciągu 20 lat od rozpoczęcia 
tych badań nie znalazł się jednak nikt, kto 
by odpowiedział: „dążę do maksymalizacji 
reprodukcji moich genów” .

Różnicująca reprodukcja genów, spo
wodowana różnicami w uposażeniu po
szczególnych osobników, jest procesem 
odpowiedzialnym za najgłębsze motywacje 
ludzkich działań. Jednak motywy i cele, 
jakie stawiamy sobie jako wytwory proce
sów ewolucyjnych, nie są równoznaczne 
z samymi procesami. Istnieją dowody na 
to, że ludzie chcą przede wszystkim zajść 
jak najwyżej na drabinie hierarchii spo
łecznej. Prawdopodobnie dążący do ta
kich celów reprodukowali się częściej niż 
ci, którym na tym nie zależało, choćby 
z powodu lepszego dostępu do jedzenia, 
opanowywania większego terytorium czy 
łączenia się z bardziej pożądanymi partne
rami. Jako potomkowie tych ludzi, charak
teryzujemy się tymi samymi celami i mo
tywacjami, które im przyniosły sukces.

Jednak cel „maksymalizacji reprodukcji” 
nie uwidacznia się w sposób świadomy 
lub podświadomy ani u ludzi, ani u innych 
gatunków.

Rozważmy hipotezę postawioną przez 
Donalda Symonsa: „«Strategią» kobiecą 
jest pozyskanie najlepszego męża, bycie 
zapłodnioną przez najlepszego samca [...] 
oraz maksymalizowanie korzyści z obda
rzania kogoś względami seksualnymi” (Sy- 
mons, 1979, s. 180). Słowo „strategia” zo
stało ujęte w cudzysłów, ponieważ Symons 
nie uważa, aby kobiety świadomie kal
kulowały reprodukcyjne korzyści płynące 
z obdarzania kogoś swoimi względami. Ten 
skrót pozwala jednak wyrazić istotę hipo
tezy Symonsa bez używania za każdym 
razem przyciężkiego, choć bardziej po
prawnego opisu: „Długa historia ewolucji 
w drodze doboru naturalnego wykształciła 
w kobietach złożone i specyficzne mecha
nizmy psychologiczne, niekoniecznie świa
domie artykułowane, na skutek których 
miały one skłonność do podejmowania de
cyzji pozwalających w dawnym środowisku 
na maksymalizowanie korzyści z obdarza
nia kogoś względami seksualnymi” .

Można wykazać, że cel w postaci mak
symalizacji reprodukcji genów nie mógł 
się wykształcić. Jednym z powodów jest 
brak możliwości śledzenia reprodukcji ge
nów za życia ludzkiego, a nie możemy 
dążyć do czegoś, czego efektów nie po
trafimy zaobserwować. Drugim powodem 
jest rozmaitość czynników wpływających 
na reprodukcję, innych u mężczyzn niż 
u kobiet, innych u dzieci i nastolatków, 
innych wreszcie u tego samego człowieka 
w różnych momentach jego życia. Ludzie 
nie mogą stawiać sobie za ceł maksyma
lizacji reprodukcji z tej prostej przyczyny, 
że nie ma jednolitego wzoru działań, które 
realizowałyby ją u obydwu płci, w każdym 
wieku i w każdej sytuacji.
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Ludzie wyposażeni są w liczne me
chanizmy, z których każdy wykształcił się 
w toku długiej ewolucji. Każdy z tych 
mechanizmów stanowi próbę rozwiąza
nia konkretnego problemu, na przykład 
utrzymania ciepła, unikania drapieżników, 
zdobycia pożywienia, znalezienia partnera, 
nawiązania kontaktów seksualnych, wy
chowania dzieci, pomagania krewnym itd. 
Maksymalizowanie reprodukcji genów nie 
jest i nie może być efektem procesów 
ewolucyjnych.

Podsumowując, opór przeciw stosowa
niu teorii ewolucji do ludzi opiera się na 
kilku powszechnie funkcjonujących nie

porozumieniach. Wbrew tym nieporozu
mieniom teoria ewolucji nie prowadzi do 
determinizmu genetycznego, nie oznacza, 
że nie potrafimy się zmieniać, nie „wy
posaża” żyjących organizmów w zdolno
ści matematyczne, nie zakłada, że wy
kształcone w toku ewolucji mechanizmy 
są optymalne, i nie twierdzi, że celem - 
świadomym czy podświadomym - żywych 
organizmów jest maksymalna reprodukcja 
własnych genów. Wyjaśniwszy te kwestie, 
zwróćmy się teraz ku psychologii i przyj
rzyjmy się tym kamieniom milowym w jej 
historii, które doprowadziły do narodzin 
psychologii ewolucyjnej.

Kamienie milowe w rozwoju psychologii

Zmiany w biologii ewolucyjnej nastąpiły 
po opublikowaniu książki Darwina w 1859 
roku. Psychologia podążała inną drogą. 
Zygmunt Freud, który prowadził badania 
kilkadziesiąt lat później, znajdował się 
pod dużym wpływem Darwinowskiej teorii 
ewolucji w drodze doboru naturalnego. 
Podobnie William James. Jednak w la
tach dwudziestych XX wieku psychologia 
gwałtownie odeszła od teorii ewolucji na 
rzecz radykalnego behawioryzmu, który 
panował w tej dziedzinie przez następne 
pól wieku. Kiedy w wyniku ważnych od
kryć empirycznych behawioryzmu nie dało 
się utrzymać, wrócono do teorii ewolucji. 
W następnych rozdziałach prześledzimy 
krótko okresy wpływu - a także braku 
wpływu - teorii ewolucji na psychologię.

Psychoan aliza  Freuda

Pod koniec X IX  wieku Zygmunt Freud 
poruszył społeczność naukową, przedsta

wiając teorię psychologii człowieka opartą 
na seksualności. Dla kultury wiktoriań
skiej teoria Freuda była szokiem. Freud 
nie tylko uznał, że życiem ludzi dorosłych 
rządzą popędy seksualne, ale co więcej, że 
kierują one zachowaniem całego gatunku 
ludzkiego, od noworodków począwszy, a na 
wiekowych starcach skończywszy. Zda
niem Freuda wszystkie nasze struktury 
psychiczne są rozmaitymi formami mani
festowania seksualności.

Sednem Freudowskiej psychoanalizy 
była koncepcja instynktów, wyróżnia
jąca ich dwa podstawowe rodzaje. Pierw
szym były instynkty zachowania ży
cia. Z nich wynikała odczuwana przez 
człowieka potrzeba powietrza, pożywienia, 
wody i schronienia, a także lęk przed 
wężami, dużą wysokością czy niebezpiecz
nymi ludźmi. Służyły one przetrwaniu.

Drugą wielką klasę czynników kieru
jących zachowaniem stanowiły instynkty 
seksualne. Freud pojmował seks bardzo
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szeroko. Nie chodziło tylko o normalny 
stosunek płciowy. Zaliczało się do niego 
również ssanie piersi matki przez nie
mowlę (faza oralna), a także kichanie, 
plucie i defekacja (faza analna). „Dojrzała 
seksualność” cechowała, zdaniem Freuda, 
finalny etap rozwoju człowieka - fazę geni
talną - i prowadziła wprost do reprodukcji, 
stanowiącej podstawową właściwość doj
rzalej seksualności.

Uważny czytelnik dostrzeże zastana
wiające podobieństwo. Freudowskie dwie 
klasy instynktów ściśle odpowiadają dwu 
podstawowym Darwinowskim teoriom 
ewolucji. Instynkty zachowania życia od
powiadają Darwinowskiej teorii doboru 
naturalnego, którą nazywa się często 
„doborem przetrwania". Natomiast teo
ria instynktów seksualnych koresponduje 
z Darwinowską teorią doboru płciowego.

Pomimo tych podobieństw, brak w psy
choanalizie Freuda jasnego zrozumienia 
problemów adaptacji i doboru naturalnego. 
Chcąc nadać psychoanalizie status samo
dzielnej dyscypliny, Freud oddalał się od 
Darwinowskich korzeni. William James, 
działający w tym samym czasie co Freud, 
traktował darwinizm poważniej.

W illiam  Ja m e s a psychologia  
instynktów

William James wydal swoje klasyczne 
dzieło Principles of Psychology (Zasady 
psychologii) w roku 1890, w czasie gdy 
Freud publikował całą serię artykułów na 
temat psychoanalizy. Sedno teorii Jamesa 
również stanowi! system „instynktów” ,
o wiele bardziej wyszukany niż u Freuda.

James zdefiniował instynkt jako 
„umiejętność działania w celu osiągania 
konkretnego celu, bez przewidywania tego 
celu oraz bez uprzedniej edukacji w zakre

sie tego działania” (James, 1962, s. 392). 
Instynkty nie zawsze są ślepe i nie zawsze 
są realizowane. Mogą ulegać modyfikacji 
lub być zastępowane innymi instynktami. 
Zdaniem Jamesa posiadamy wiele wza
jemnie sprzecznych instynktów, stad nie 
wszystkie mogą się ujawnić. Na przykład 
popędowi seksualnemu przeciwstawia się 
strach, ciekawości - nieśmiałość, a agresji
- instynkt współpracy.

Niewątpliwie najbardziej kontrowersyj
nym fragmentem teorii Jamesa była lista 
instynktów. Większość ówczesnych psy
chologów, jak Freud, uważała, że liczba 
instynktów jest niewielka. Jeden z tych 
psychologów utrzymywał na przykład, że 
„działania instynktowne człowieka są nie
liczne i - z wyjątkiem wynikających z po
pędu seksualnego - trudne do rozpoznania, 
kiedy minie okres wczesnego dzieciń
stwa” (cyt. za: James, 1962, s. 405). James 
przeciwnie, twierdził, że lista ludzkich 
instynktów jest długa.

Pierwsze z nich ujawniają się przy 
urodzeniu: „Plącz w momencie pierw
szego oddechu, kichanie, sapanie, parska
nie, kaszel, wzdychanie, łkanie, ulewanie, 
wymioty, czkawka, patrzenie, poruszanie 
kończynami, kiedy się je dotknie, ssanie 
[...] później dochodzi gryzienie, chwytanie 
przedmiotów i wsadzanie ich do ust, sia
danie, stawanie, pełzanie i chodzenie” (Ja
mes, 1962, s. 406). W  pierwszych dwóch 
latach życia dziecko ujawnia istną lawinę 
instynktów.

Nie koniec na tym. W następnych la
tach rozkwitają instynkty imitacji, wo- 
kalizacji, współzaw odnictw a, walki, 
lęku przed konkretnymi przedm io
tami, uspołecznienia, zabawy, ciek a
w ości oraz posiadania. Wiek dorosły do
daje instynkty polowania, n ieśm iałości, 
m iłości oraz w ychow ywania potom 
stw a. Swoistość psychiki człowieka wy
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nika z konkretnych form realizacji różnych 
instynktów. Na przykład instynkt strachu 
ujawnia się w postaci lęku przed obcymi 
ludźmi i zwierzętami, przed hałasem, pa
jąkami, wężami, samotnością, mrocznymi 
miejscami, takimi jak dziury czy pieczary, 
oraz dużymi wysokościami. Najistotniejsze 
dla wszystkich instynktów jest to, że wy
kształciły się w procesie doboru natural
nego, w toku rozwiązywania konkretnych 
problemów adaptacyjnych.

Wbrew powszechnemu poglądowi Ja
mes uważał, że człowiek posiada o wiele 
więcej instynktów niż inne stworzenia: 
„żaden inny ssak, nawet maipa, nie wy
kazuje tak długiej listy” Uames, 1962, s. 
406). Długość listy była zarazem słabością 
tej teorii. Wielu psychologów uznało myśl, 
że cziowiek posiada tak ogromną liczbę 
wrodzonych instynktów, za niedorzeczną. 
Około roku 1920 sceptycy ci opracowali 
teorię tłumaczącą, dlaczego ludzkie in
stynkty są nieliczne i bardzo ogólne - 
behawioralną teorię uczenia się.

Pow stanie behaw ioryzm u
William James uważał, że u podłoża więk
szości ludzkich zachowań leżą rozmaite in
stynkty. James B. Watson był wręcz prze
ciwnego zdania. Podkreślał on rolę poje
dynczego, wielofunkcyjnego mechanizmu, 
zwanego warunkowaniem klasycznym
- rodzajem uczenia się, w którym skoja
rzone zostają dwa początkowo niepowią
zane ze sobą zjawiska (Pawlow, 1955; Wat
son, 1990). Neutralny początkowo bodziec, 
taki jak dźwięk dzwonka, można połączyć 
z innym bodźcem, na przykład pożywie
niem. Jeżeli to połączenie powtarza się

wielokrotnie, dźwięk dzwonka powoduje 
u psów i innych zwierząt wydzielanie śliny 
(Pawlow, 1955). Warunkowanie klasyczne 
pozwalało wytłumaczyć oszałamiającą zło
żoność i różnorodność ludzkich zacho
wań za pomocą prostej teorii uczenia się, 
znajdującej zastosowanie we wszystkich 
obszarach ludzkiej działalności.

Zachowanie, twierdził Watson, wynika 
przede wszystkich z uwarunkowań śro
dowiskowych. Tak jak James podkreślał 
rolę wnętrza, tak Watson absolutyzował 
znaczenie tego, co na zewnątrz. Przeciw
stawiał się nie tylko teorii instynktów, lecz 
wszystkim teoriom kładącym nacisk na 
mechanizmy wewnętrzne, w tym psycho
logicznym koncepcjom strachu, pożąda
nia czy świadomości. Jedynym wiarygod
nym obszarem psychologicznych dociekań 
było zachowanie, dające się zaobserwować 
z zewnątrz. Rozprawianie o wewnętrznych 
mechanizmach uznawał Watson za nienau
kowe.

Dziesięć lat po opublikowaniu głów
nego dzieła Watsona miody doktorant Uni
wersytetu Harvarda, B. F. Skinner, za
początkował nową gałąź psychologii śro
dowiskowej, nazwaną radykalnym beha- 
wioryzmem, oraz opracował kategorię 
warunkowania sprawczego. Zgodnie z nią 
podstawową przyczyną danego zachowa
nia są jego wzmocnione konsekwencje. 
Jeżeli dane zachowanie zostanie wzmoc
nione, będzie powtarzane w przyszłości. 
Jeżeli nie zostanie wzmocnione pozytyw
nie (albo zostanie ukarane), nie będzie po
wtarzane w przyszłości. Wszystkie zacho
wania, z wyjątkiem przypadkowych, można 
wyjaśnić w kategoriach wzmocnienia3.

3 Wzmocnienie: każda konsekwencja zachowania, która powoduje zwiększanie (wzmacnianie 
pozytywne) lub zmniejszenie (wzmocnienie negatywne) prawdopodobieństwa powtórzenia tego 
zachowania (przyp. red. meryt.).
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Co ciekawe, poszczególne elementy 
struktury Skinnerowskiego warunkowania 
sprawczego są paralelne do elementów 
struktury Darwinowskiej teorii doboru na
turalnego. Różnią się tylko skalą. Teo
ria Darwina wyszczególniała różnorodność 
(dziedziczne różnice indywidualne) oraz 
selektywne uwydatnianie (wybranych wa
riantów). Podobnie teoria Skinnera wy
szczególniała zróżnicowanie (wielość przy
padkowych zachowań) oraz selektywne 
uwydatnianie (zachowań wzmacnianych). 
Skinner nawet nazwał swoją teorię teorią 
„doboru poprzez konsekwencje” i nakre
ślił paralele między behawioryzmem a do
borem naturalnym (Skinner, 1981).

Ważniejsze może od szczegółów be
hawioryzmu Skinnerowskiego są podsta
wowe założenia dotyczące natury ludzkiej, 
na których oparł on swoje spostrzeżenia. 
Po pierwsze, w skrajnym przeciwieństwie 
do instynktywistów w rodzaju Williama 
Jamesa, behawioryści uważali, że człowiek 
posiada niewiele cech wrodzonych. Za 
wrodzoną uważali ogólną zdolność ucze
nia się poprzez wzmocnienie. Po drugie, 
poczynili założenie ekwipotencjalności, 
zgodnie z którym mechanizm uczenia się 
pozostaje taki sam niezależnie od rodzaju 
bodźca, reakcji czy wzmocnienia (Domjan, 
1997). Każdy rodzaj wzmocnienia można 
zestawić z dowolnym zachowaniem - pro
ces uczenia się w każdym wypadku bę
dzie taki sam. Odpowiednio manipulując 
wzmocnieniami, można człowieka nauczyć 
każdego dowolnego zachowania.

Choć nie wszyscy behawioryści podpi
sywali się pod wszystkimi powyższymi za
sadami, podstawowe założenia - niewielka 
liczba cech wrodzonych, ekwipotencjal- 
ność procesów uczenia się, siła wzmoc
nienia ze strony środowiska zewnętrznego
- zdominowały psychologię na ponad pól 
wieku (Herrnstein, 1977). Naturą ludzkiej

natury - twierdzono - jest brak jakiej
kolwiek natury. Ludzi można formować
i kształtować zupełnie dowolnie, jeżeli 
tylko ma się kontrolę nad okolicznościami 
wzmocnienia. W świetle takich założeń 
trudno się dziwić, że badacze z kręgu 
nauk społecznych z entuzjazmem przyjęli 
odkrycie zróżnicowania kulturowego.

Zdum iew ające odkrycie  różnorodności 
kulturowych

Jeżeli ludzie są po prostu uczącymi się 
maszynami, nieposiadającymi wrodzonych 
cech ani skłonności, to cała „treść” zacho
wań ludzkich - emocje, namiętności, tęsk
noty, pragnienia, wierzenia, nastawienia
i zamiary - zostaje ukształtowana w cza
sie ludzkiego życia. Jeżeli teoria uczenia 
się obiecywała wyodrębnienie procesów 
kształtujących ludzi dorosłych, to antro
pologowie kultury obiecywali dostarczyć 
treści (konkretne myśli, zachowania, ry
tuały), będące materiałem dla owych pro
cesów (Tooby, Cosmides, 1992).

Większość ludzi interesuje się obycza
jami panującymi w innych kulturach, a im 
bardziej różnią się one od naszych, tym 
bardziej są dla nas interesujące. Amery
kanki noszą kolczyki w uszach i obrączki 
na palcach, zaś w Afryce zawiesza się 
ozdoby z kości na nosie i tatuuje usta. 
W Chinach czci się dziewictwo u kobiet, 
dla Szwedów dziewica jest osobliwością 
(Buss, 1989a). Wiele Iranek ukrywa włosy
i twarze pod chustą, podczas gdy Ame
rykanki (szczególnie z południowej Ka
lifornii) chodzą w skąpych bikini, które 
właściwie niczego nie zakrywają.

Antropologowie po powrocie z zamor
skich wojaży długo zachwycali się odkrytą 
przez siebie różnorodnością kulturową. 
Najbardziej wpływowa była chyba Mar-
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garet Mead. Twierdziła ona, że odkryła 
społeczności, w których „role seksualne” 
uległy odwróceniu, a zazdrość nie istnieje. 
Mead opisywała rajskie światy, zamieszki
wane przez pokojowo nastawionych ludzi, 
którzy cieszyli się wolną miłością, dzielili 
bez zahamowań partnerami seksualnymi, 
nie znali rywalizacji, gwałtu ani zbrodni.

Im bardziej opisywane społeczności 
różniły się od społeczeństwa Ameryki Pół
nocnej, tym bardziej je sławiono, częściej 
opisywano w podręcznikach, zachwycano 
się nimi w mediach. Jeżeli tropikalne raje 
mogły istnieć w innych kulturach, to może 
nasze problemy z zazdrością, konfliktami
i rywalizacją są wynikiem kultury ame
rykańskiej, zachodniego systemu wartości 
albo systemu kapitalistycznego.

Relacje o rozmaitych egzotycznych kul
turach znakomicie współbrzmiały z zało
żeniem ekwipotenjalności w psychologii. 
Teorie psychologiczne i antropologiczne 
uzupełniały się nawzajem, tworząc har
monijną symbiozę, utrzymującą się przez 
większą część XX wieku. Antropologowie 
głosili, że „zjawiska kulturowe [...] nie wy
nikają w żadnym stopniu z dziedziczenia, 
lecz są wszystkie i bez wyjątku nabyte” 
(Murdock, 1932, s. 200). Czterdzieści lat 
później wybitny antropolog Clifford Geertz 
powtórzył myśl Murdocka: „Bez wzorców 
kulturowych - zorganizowanego systemu 
symbolicznego - zachowanie człowieka 
byłoby niemożliwym do opanowania cha
osem bezcelowych działań i wybuchowych 
emocji, a jego życie nie miałoby żadnego 
ładu” (Geertz, 1973, s. 46). Umysł ludzki 
charakteryzuje się „skłonnością do kul
tury” , ale to konkretne uwarunkowania 
kulturowe były odpowiedzialne za wypeł
nianie „niezapisanej tablicy” .

Bliższe badania ujawniły jednak, że 
w tropikalnych rajach czają się węże. 
Stwierdzono, że wiele relacji z tropi

kalnych kultur po prostu mijało się 
z prawdą. Na przykład Derek Freeman 
(1983) stwierdził, że mieszkańcy wysp 
Samoa, opisywani przez Mead, silnie ze 
sobą rywalizują, a pod względem często
tliwości morderstw i gwałtów przypadają
cych na jedną osobę przewyższają nawet 
Stany Zjednoczone! Co więcej, mężczyźni 
byli bardzo zazdrośni o sw'oje partnerki, 
co kontrastowało z Meadowskim opisem 
„w'olnej miłości” wśród Samoańczyków.

Zakwestionowanie przez Freemana od
kryć Margaret Mead wywołało burzę po
lemik. Badacze z kręgu nauk społecznych 
krytykowali Freemana za to, że zajął się 
czymś, co tak naprawdę było mitem pod
trzymywanym przez antropologów kultury, 
takich jak Mead. Jednak następne badania 
potwierdziły zastrzeżenia Freemana, a co 
ważniejsze, potwierdziły istnienie licz
nych uniwersalnych cech ludzkich (Brown, 
1991). Na przykład męska zazdrość seksu
alna okazała się cechą uniwersalną i głów
nym powodem morderstw popełnianych 
na małżonkach w wielu dotychczas prze
badanych kulturach (Daly, Wilson, 1988). 
Ludzie niemający dostępu do kina czy te
lewizji doskonale umieją rozpoznać wyrazy 
emocji, takich jak strach, złość czy radość 
(Ekman, 1973). Nawet uczucie miłości, 
które traktowano jako liczące ledwie kil
kaset lat odkrycie Europejczyków, okazuje 
się uniwersalne (Jankowiak, 1995).

Niektórzy ludzie ciągle trwają przy mi
cie nieskończonej różnorodności kulturo
wej. Jak zauważył Melvin Konner: „Nigdy 
do końca nie wyrośliśmy z nadziei, że 
gdzieś istnieją ludzie żyjący w idealnej 
harmonii z naturą i sobą nawzajem i że mo
glibyśmy żyć tak samo, gdyby nie zgubne 
wpływy kultury Zachodu” (Konner, 1990).

Jednak waga dowodów sprawiła, że 
coraz trudniej było uwierzyć w obraz malo
wany przez przedstawicieli nauk spolecz-
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nych. W dodatku w innych dziedzinach 
nauki pojawiły się nowe odkrycia i kie
runki myślenia, w świetle których wiara 
w ludzi posiadających jedynie „skłonność 
do kultury” , całkowicie realizowaną przez 
otoczenie, stawała się jeszcze bardziej 
problematyczna.

Efekt G arcii, program ow ane lęki 
i schyłek radykalnego behaw ioryzm u

Jednym z buntowników by i Harry Harlow 
(1971). Hodował on w laboratorium izo
lowaną grupę małp przy pomocy dwóch 
sztucznych „matek” . Jedna była sporzą
dzona z drucianej siatki, a druga z mięk
kiego aksamitu. Jedzenie „dawała” małp
kom matka druciana, a nie aksamitna.

Wedle założeń warunkowania spraw
czego, małpki otrzymujące podstawowe 
wzmocnienie w postaci żywności od matki 
drucianej powinny być do niej bardziej 
przywiązane (na przykład tulić się do niej 
w sytuacji zagrożenia). Tymczasem zda
rzyło się coś wręcz przeciwnego. Małpki 
przychodziły do drucianej matki po je
dzenie, ale resztę czasu wolały spędzać 
z matką aksamitną. Przestraszone, nie bie
gły do matki wzmacniającej ich zachowania 
za pomocą jedzenia, lecz do tej, do której 
mogły się przytulić. Było oczywiste, że 
w małpkach zachodził inny proces niż re
akcja na wzmocnienie za pomocą jedzenia.

Zbuntował się też John Garcia z Uni
wersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. 
Postanowił on poddać analizie dwa pod
stawowe założenia behawioryzmu - zało
żenie ekwipotencjalności oraz styczności 
w czasie i przestrzeni. Przypomnijmy, że 
wedle założenia ekwipotencjalności zasady 
uczenia się nie zależą od rodzaju uży
tego bodźca, a wedle założenia styczno
ści wzmocnienie jest skuteczniejsze, je

żeli następuje w czasowej i przestrzennej 
bliskości (stąd styczność) wzmacnianego 
zachowania.

Garcia wykazał, że nawet w odniesieniu 
do szczurów te założenia się nie spraw
dzają. W serii eksperymentów podawał 
szczurom określony rodzaj pożywienia, 
a po kilku godzinach napromieniowywal 
je tak, że wymiotowały (Garcia, Ervin, 
Koelling, 1966). Choć mdłości pojawiały 
się kilka godzin po jedzeniu, szczury za
zwyczaj po jednej próbie unikały tego po
żywienia, kojarząc je z chorobą. Kiedy jed
nak Garcia połączył chorobę z sygnałami 
dźwiękowymi lub świetlnymi, nie potrafił 
nauczyć szczurów, by ich unikały. Wynika 
z tego, że szczury przychodzą na świat 
„zaprogramowane”. Jednych rzeczy, jak 
unikanie jedzenia kojarzącego się z cho
robą, uczą się szybko, podczas gdy nauka 
innych, jak kojarzenia choroby z sygnałami 
dźwiękowymi czy świetlnymi, przychodzi 
im niezwykle trudno.

Choć z perspektywy czasu te od
krycia mogą wydawać się oczywistością, 
wówczas były przedmiotem gorącej de
baty. Wydawcy najważniejszych pism psy
chologicznych konsekwentnie odrzucali 
artykuły Garcii, ponieważ były wymie
rzone w zasadnicze założenia behawiory
zmu, uważane wówczas za „niewzruszone 
prawa” . Dopiero kiedy Garcia wielokrotnie 
powtórzył badania, a do podobnych wnio
sków dochodzono w innych laboratoriach, 
pisma zaczęły niechętnie przyjmować jego 
publikacje do druku.

Mówiąc krótko, Garcia, a po nim inni 
badacze, podważyli dwie zasady uwa
żane wówczas za fundamentalne. Zasadę 
styczności podważono, udowadniając, że 
wzmocnienie nie musi się znajdować 
wr bezpośredniej bliskości czasowej lub 
przestrzennej wzmacnianego zachowania, 
a zasadę ekwipotencjalności - wykazując,
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że niektórych połączeń bardzo łatwo się 
wyuczyć (np. wymioty - unikanie jedze
nia), podczas gdy innych - niezwykle 
trudno. Oznaczało to, że szczury są w jakiś 
sposób „zaprogramowane” do uczenia się 
pewnych rzeczy z łatwością, a do uczenia 
się innych w ogóle nie są przygotowane. 
Tego typu odkrycia sprawiły, że niektórzy 
behawioryści zaczęli zwracać baczniejszą 
uwagę na stanowisko ewolucyjne.

Koncepcję organizmów, które przycho
dzą na świat „zaprogramowane” do ucze
nia się tych, a nie innych rzeczy, podjął 
Martin Seligman. Wraz z innymi badaczami 
postawił on hipotezę, że łatwo jest „uwa
runkować” ludzi na pewien typ lęku - na 
przykład przed wężami - ale bardzo trudno 
na inny, mniej naturalny, na przykład przed 
gniazdkami elektrycznymi albo samocho
dami (Seligman, Hager, 1972).

Hipotezy podważające założenie ekwi
potencjalności zostały potwierdzone pod
czas badań przeprowadzanych na małpach. 
Susan Mineka (1992) pokazywała małpom 
dwa nagrania wideo. Na jednym widać 
było małpę panicznie bojącą się węża. Na 
drugim zamiast węża pokazywano kwiat. 
Małpy, które oglądały przedstawiciela wła
snego gatunku wyrażającego strach przed 
wężem, same następnie unikały tych zwie
rząt, co dowiodło, że uczyły się poprzez 
patrzenie (Bandura, 1977). Jednak małpy, 
które oglądały dokładnie te same objawy' 
panicznego lęku z powodu kwiatu, nie 
zaczynały unikać kwiatów, z czego wynika, 
że niczego się nie nauczyły. Nawet więc 
tłumaczenie uczenia się przez obserwo
wanie innych wymaga założenia pewnych 
wrodzonych skłonności organizmu.

Podważono więc fundamentalne zało
żenia behawioryzmu, z czego wynikały 
dwa ważne wnioski. Po pierwsze, szczury, 
małpy, a nawet ludzie wydają się tak „za
programowani” , że pewnych rzeczy uczą

się łatwo, a innych w ogóle nie są w sta
nie się nauczyć. Oznacza to, że teoria 
uczenia się nie stanowi alternatywy dla 
teorii ewolucji. Przeciwnie. Szczególne ro
dzaje uczenia się, do jakich dany organizm 
jest przygotowany, wymagają wyjaśnienia, 
a teoria ewolucji dostarcza do tego cen
nych narzędzi.

Po drugie, środowisko zewnętrzne nie 
jest jedynym czynnikiem kształtującym 
zachowania. W mózgach i umysłach orga
nizmów zachodzi coś, co trzeba brać pod 
uwagę. Wnioski te, w połączeniu z innymi 
osiągnięciami nauki, przyczyniły się do 
schyłku radykalnego behawioryzmu i po
wstania nowego modelu umysłu ludzkiego.

Zaglądanie  do czarnej skrzynki: 
rew olucja poznaw cza

Wiele spraw musiało się na siebie nałożyć, 
aby w celu badania psychologii zachowań 
ludzkich można było znowu zaglądać do 
„czarnej skrzynki” . Jedną z nich były poja
wiające się jak grzyby po deszczu wątpli
wości co do fundamentalnych „praw” rzą
dzących procesami uczenia się. Inna nad
ciągnęła od strony językoznawstwa, gdzie 
Noam Chomsky dowodził, że człowiek 
wyposażony jest w „narząd językowy" 
oraz uniwersalne struktury, występujące 
we wszystkich językach (Chomsky, 1957; 
Pinker, 1994). Trzecia pojawiła się wraz 
z komputerami oraz „metaforą kompute
rową”. Te trzy elementy złożyły się na 
coś, co zyskało rozgłos jako „rewolucja 
poznawcza” .

Rewolucja poznawcza przywróciła sza
cunek psychologii, która - miast obserwo
wać zewnętrzne okoliczności wzmocnie
nia - „zagląda ludziom do głowy” . Była 
ona niezbędna po części dlatego, że ze
wnętrzne okoliczności nie wystarczały, by
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wytłumaczyć obserwowane zachowania. 
Co więcej, wraz z nastaniem komputerów 
psychologowie zaczęli dokładniej opisywać 
procesy przyczynowe, o których mówili:

Rewolucja poznawcza jest mniej lub bar
dziej równoznaczna z przetwarzaniem in
formacji: poznawczy opis wyszczególnia, 
jaki rodzaj informacji mechanizm traktuje 
jako dane wejściowe, jakich procedur 
używa do ich przetworzenia, na jakiego 
typu strukturach danych (reprezentacjach) 
opierają się te procedury oraz jaki rodzaj 
reprezentacji albo mechanizm zachowań 
ostatecznie wytwarza" (Tooby, Cosmides, 
1992, s. 64).

Aby organizm wykonał jakieś zadanie, 
musi przedtem rozwiązać szereg proble
mów z zakresu przetwarzania informacji. 
Proste patrzenie, słuchanie, chodzenie na 
dwóch nogach czy dzielenie na kategorie 
wymaga potężnej maszynerii przetwarza
jącej informacje. Choć na pozór patrzenie 
przychodzi łatwo i bez wysiłku - wystar
czy otworzyć szeroko oczy - w istocie 
wymaga współdziałania tysięcy wyspecja
lizowanych narządów, takich jak soczewki, 
siatkówka, rogówka, źrenica, specjalne de
tektory krawędzi i ruchu, wyspecjalizo
wany nerw wzrokowy' itd. Psychologo
wie uświadomili sobie, że aby zrozumieć 
przyczynowy mechanizm leżący u podłoża 
ludzkich zachowań, trzeba najpierw zrozu
mieć działanie maszynerii przetwarzającej 
informacje.

Mechanizmy przetwarzania informa
cji - maszyneria poznawcza - muszą 
mieć swój hardware, materialną podstawę, 
w której się mieszczą. Jest to neurobiolo
gia mózgu. Opis przetwarzania informacji 
w narządzie takim jak oko nie jest tym 
samym co opis bardziej fundamentalnych 
procesów neurobiologicznych. Wyjaśnić to

może analogia z oprogramowaniem kom
putera, które umożliwia usuwanie zdań, 
przenoszenie paragrafów czy zmienianie 
czcionek. Może ono pracować w kom
puterach typu IBM  lub Macintosh oraz 
ich rozmaitych wariantach. Choć hardware, 
a więc podstawa materialna, się zmienia, 
program przetwarzający informacje pozo
staje ten sam. Odpowiednio można by 
zbudować robota „widzącego” na podobnej 
zasadzie co oko ludzkie, choć podstaw:a 
materialna byłaby inna niż neurobiologia 
mózgu. Poznawczy poziom opisu (dane, re
prezentacje, procedury, rezultat) jest uży
teczny, może nawet konieczny, niezależnie 
od tego, czy się rozumie (czy też nie) 
materialne procesy zachodzące podczas 
przetwarzania informacji.

W wyniku załamania się pewnych zało
żeń behawioryzmu oraz nastania rewolucji 
poznawczej powróciło do łask „zaglądanie 
do głowy” człowieka. Mówienie o stanach 
mentalnych i procesach wewnętrznych 
przestało uchodzić za nienaukowe. Prze
ciwnie, zaczęto je uważać za absolutnie 
niezbędne.

Niestety, większość psychologów prze
jęła od behawiorystów jedno niefortunne 
założenie, a mianowicie założenie ekwi
potencjalności (Tooby, Cosmides, 1992). 
Behawioralną ideę ekwipotencjalności me
chanizmów uczenia się zastąpiono po pro
stu ideą ekwipotencjalności mechanizmów 
poznawczych. Zabrakło refleksji, że mogą 
istnieć klasy informacji szczególnie uprzy
wilejowane ze względu na budowę mecha
nizmów poznawczych.

Ludzką maszynerię poznawczą przed
stawiano na wzór wielkiego kompu
tera przetwarzającego każdą informa
cję, którą mu się dostarczy. Kompu
tery można zaprogramować tak, aby 
grały w szachy, liczyły, przepowiadały po
godę, operowały symbolami czy napro-
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wadzaly na cel pociski rakietowe. Jed
nak aby rozwiązać dany problem, kom
puter musi być odpowiednio zaprogra
mowany. Przygotowanie komputera do 
rozgrywania partii szachowych wymaga 
milionów poleceń o strukturze „jeżeli... 
to” .

Jednym z głównych problemów z zało
żeniem ekwipotencjalności mechanizmów 
przetwarzania informacji jest problem eks
plozji kombinatorycznej. Przy progra
mie ekwipotencjalnie traktującym wszyst
kie dziedziny, liczba możliwości w każdej 
sytuacji urasta do nieskończoności. Psy
chologowie ewolucyjni, John Tooby i Leda 
Cosmides (1992), przedstawiają następu
jący przykład. Załóżmy, że w następnej 
minucie wykonasz jedną z setek możli
wych czynności - przeczytasz następny 
paragraf z tej książki, zjesz jabłko, zamru
gasz powiekami, pomarzysz o następnym 
dniu itp. W następnej minucie możesz 
również wykonać dowolną ze stu czyn
ności. W ten sposób po dwóch minutach 
powstanie 10 000 kombinacji możliwych 
zachowań (100x100). Po trzech minu
tach takich możliwości będzie 1 000 000 
(100x100x100) itd. To jest właśnie kom
binatoryczna eksplozja - gwałtowne roz
mnożenie się możliwości poprzez kombi
nacje dwóch lub więcej opcji.

Aby komputer albo człowiek wyko
nał określone zadanie, specjalne oprogra-

mowanie musi radykalnie zawęzić liczbę 
opcji. Eksplozja kombinatoryczna sprawia, 
że komputer albo człowiek nie są w stanie 
wykonać nawet najprostszego zadania bez 
specjalnego oprogramowania. Komputer 
można zaprogramować tak, aby wykony
wał zapierającą dech w piersiach liczbę 
różnorodnych zadań. Ogranicza go głównie 
wyobraźnia i talent programisty. Ale co 
z ludźmi? Jak my jesteśmy zaprogramo
wani? Do rozwiązywania jakiego typu pro
blemów jest „zaprojektowany” nasz duży, 
zajmujący 1400 cm3 mózg?

Rewolucja poznawcza w psychologii 
wyraźnie pominęła fakt, że mózg ludzki 
mógł zostać skonstruowany z myślą
o przetwarzaniu pewnego rodzaju infor
macji. Nastąpiło przejście od traktowania 
człowieka jako czystej tablicy, którą zapi
suje się w procesie uczenia dzięki wyko
rzystywaniu wzmocnienia (behawioryzm), 
do traktowania go jako komputera „do 
wszystkiego”, do którego oprogramowanie 
pisze kultura (kognitywizm). Właśnie ta 
luka oraz nagromadzenie odkryć empi
rycznych w rozmaitych dziedzinach nauki 
stworzyły podłoże dla powstanie psycho
logii ewolucyjnej. Psychologia ewolucyjna 
znalazła brakujący kawałek łamigłówki, 
dostarczając obszerny wykaz problemów 
z zakresu przetwarzania informacji, do 
których rozwiązywania umysł ludzki został 
zaprojektowany.

Podsumowanie

Biologia ewolucyjna przeszła wiele eta
pów. Na długo przed Darwinem podejrze
wano, że organizmy ewoluują, to znaczy 
zmieniają się z upływem czasu. Brako
wało natomiast teorii procesów przyczyno
wych, która tłumaczyłaby, jak dochodzi do

zmian organicznych. Ta teoria, teoria do
boru naturalnego, była głównym wkładem 
Darwina do biologii ewolucyjnej. Doty
czy ona trzech podstawowych czynników: 
zróżnicowania, dziedziczenia oraz doboru. 
Z doborem naturalnym mamy do czynienia,
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kiedy pewne warianty cech dziedzicznych 
prowadzą do większego sukcesu reproduk
cyjnego niż inne. Krótko mówiąc, dobór 
naturalny jest pochodną zmian powstałych 
w wyniku różnicującego sukcesu repro
dukcyjnego pewnego wariantu dziedzicz
nego.

Teoria doboru naturalnego nadała na
ukom biologicznym jednorodność i rozwią
zała kilka ważnych zagadek. Po pierwsze, 
wyjaśniła proces przyczynowy, poprzez 
który w dłuższym czasie zachodzi mody
fikacja struktur organicznych. Po drugie, 
wyjaśniła, jak powstają nowe gatunki. Po 
trzecie, umieściła wszystkie gatunki ży
wych stworzeń w jednym ogromnym drze
wie genealogicznym i pokazała miejsce 
człowieka w wielkim porządku natury.

Dla wielu biologów poważną prze
szkodą było to, że Darwin nie stworzył 
przekonującej teorii dziedziczenia. Uzupeł
nienie tej luki nastąpiło, kiedy praca Gre
gora Mendla doczekała się uznania i włą
czono ją do Darwinowskiej teorii doboru 
naturalnego, tworząc w ten sposób ruch 
naukowy zwany Nową syntezą. Zgodnie 
z tą teorią, dziedziczenie nie polega na 
„mieszaniu” cech obojga rodziców, lecz 
na przekazywaniu potomstwu cech jed
nostkowych. Geny, podstawowa jednostka 
dziedziczenia, są przekazywane w osob
nych pakietach, które nie mieszają się, 
lecz przechodzą nietknięte z rodziców na 
dziecko. Teoria dziedziczenia cech jednost
kowych uzupełniła Darwinowską teorię 
doboru naturalnego o brakujący składnik.

Idąc tropem Nowej syntezy, dwóch bio
logów europejskich, Konrad Lorenz i Niko- 
laas Tinbergen, zapoczątkowało nowy kie
runek, nazwany etologią, zmierzający do 
wyjaśnienia zachowań zwierzęcych w kon
tekście ewolucyjnym przez analizę po
chodzenia i funkcji zachowania. Wpajanie 
wizerunku matki przez kaczęta zwiększa

szansę ich przetrwania, bo dzięki temu 
trzymają się blisko niej. Etologowie zmu
sili psychologów do uwzględnienia roli 
biologii w zachowaniu człowieka.

W roku 1964 teoria doboru naturalnego 
została przeformułowana w rewolucyjnych 
artykułach opublikowanych przez Williama 
D. Hamiltona. Jego zdaniem proces do
boru naturalnego nie polega na prostym 
przekazywaniu cech dziedzicznych (po
przez płodzenie potomstwa), lecz na do
stosowaniu łącznym, w którym bierze się 
pod uwagę również reprodukcyjny sukces 
organizmów spokrewnionych, mierzony 
stopniem pokrewieństwa. Teoria dostoso
wania łącznego pozwoliła lepiej zrozumieć 
proces doboru naturalnego, widziany „z 
punktu widzenia genu” . Rozwiązała rów
nież, przynajmniej częściowo, problem al
truizmu, tłumacząc, dlaczego żywe organi
zmy gotowe są ponosić koszty, pomagając 
innym osobnikom, jeżeli te osobniki noszą 
kopie tych samych co one genów.

W roku 1966 George Williams opu
blikował klasyczne dziś dzieło Adaptation 
and Natural Sekction (Adaptacja a dobór 
naturalny), które przyniosło trojaki rezul
tat. Po pierwsze, doprowadziło do zarzu
cenia teorii doboru grupowego, zgodnie 
z którą ewolucja mechanizmów adaptacyj
nych następuje w toku różnicującej re
produkcji grupowej, przynoszącej korzyści 
danej grupie. Po drugie, spopularyzowało 
rewolucję Hamiltona, przekładając mate
matyczną teorię dostosowania łącznego 
na język bardziej zrozumiały dla więk
szości biologów. Po trzecie, dostarczyła 
rygorystycznych kryteriów wyodrębniania
i identyfikowania adaptacji, takich jak sku
teczność, wiarygodność i precyzja. W roku 
1972 Robert Trivers, nawiązując do prac 
Hamiltona i Williamsa, przedstawił trzy 
istotne teorie, które zachowały swoją wagę 
po dziś dzień: teorię wzajemnego altru
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izmu, teorię inwestycji rodzicielskiej oraz 
teorię wyjaśniającą konflikt pokoleń.

W roku 1975 Edward O. Wilson opubli
kował książkę Sociobiology: A New Synthe
sis (Socjobiologia: nowa synteza), w której 
podjął próbę dokonania syntezy głównych 
kierunków biologii ewolucyjnej oraz nada
nia jej wyrazistej nazwy. Książka Wil
sona wywołała burzę polemik, głównie 
swoim ostatnim rozdziałem, poświęconym 
ludziom, w którym postawiono szereg hi
potez niepotwierdzonych dowodami empi
rycznymi.

Opór przeciw książce Wilsona, jak rów
nież stosowaniu teorii ewolucji do tłu
maczenia ludzkich zachowań, w znacz
nej części wynika z kilku nieporozumień. 
Wbrew tym nieporozumieniem teoria ewo
lucji nie oznacza, że zachowanie ludz
kie jest zdeterminowane genetycznie albo 
niezmienne. Nie wynika z niej, że żywe 
organizmy muszą być obdarzone wybit
nymi zdolnościami matematycznymi, aby 
wyliczyć stopień pokrewieństwa genetycz
nego. Nie zakłada, że osiągnięty obecnie 
stopień rozwoju jest optymalny. I nie wy
nika z niej, że ludzie kierują się w swoim 
postępowaniu chęcią maksymalizacji re
produkcji swoich genów.

Kiedy w dziedzinie biologii ewolucyj
nej dokonywały się wszystkie wymie
nione wyżej przemiany, psychologia także 
się zmieniała, w taki sposób, aby mogła 
nastąpić jej integracja z teorią ewolu
cji. Dwie kluczowe teorie dotyczące psy
chologii człowieka, powstałe wkrótce po 
opublikowaniu dzieła Darwina, wykazują 
wyraźne wpływy idei ewolucyjnych. Zyg
munt Freud zwrócił uwagę na kwestie 
walki o byt oraz seksualności, występując 
z teorią instynktów zachowania życia oraz 
instynktów seksualnych, co odpowiadało 
Darwinowskiemu rozróżnieniu na dobór 
naturalny i płciowy. W roku 1890 William

James opublikował książkę Princliples of 
Psychology (Zasady psychologii), w której 
dowodził, że ludzie wyposażeni są w liczne 
instynkty.

Jednak w latach dwudziestych XX 
wieku amerykańska psychologia odwróciła 
się od koncepcji ewolucyjnych i została 
zdominowana przez radykalny beliawio
ryzm, zgodnie z którym całą złożoność 
ludzkiego zachowania da się wytłumaczyć 
za pomocą kilku ogólnych zasad rządzą
cych procesami uczenia się. Jednocze
śnie odkrycie zdumiewającej różnorodno
ści kulturowej zdawało się potwierdzać 
idee radykalnego behawioryzmu, ponie
waż dowodziło nieograniczonej plastycz
ności ludzkiego zachowania.

Jednak w latach sześćdziesiątych za
częła narastać liczba badań empirycznych 
kwestionujących zasadnicze prawa uczenia 
się. Hary Harlow wykazał, że małpy nie 
przywiązują się do „matki” sporządzonej 
z drucianej siatki, choć otrzymują od niej 
pożywienie. John Garcia udowodnił, że 
żywe organizmy jednych rzeczy - takich 
jak unikanie pożywienia, po którym poja
wia się choroba - uczą się szybko i łatwo, 
a innych nie potrafią się nauczyć nawet 
po tysięcznych próbach. W umysłach tych 
organizmów musiało więc zachodzić coś, 
czego nie dało się sprowadzić do zewnętrz
nego wzmacniania bodźców.

Nagromadzenie tych spostrzeżeń do
prowadziło do rewolucji poznawczej, na 
skutek której znowu doceniono wagę 
„zaglądania ludziom do głowy” . Rewolu
cja ta opierała się na metaforze kompu
terowej - opis mechanizmów psychicz
nych przybiera formę przetwarzania kom
puterowego, z danymi jako materiałem 
wejściowym, przekształcaniem informa
cji za pomocą wyspecjalizowanych pro
cedur oraz zachowaniem jako wynikiem 
przetwarzania.
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Myśl, że istoty ludzkie mogą przy
chodzić na świat specjalnie wyposażone, 
przygotowane do przetwarzania tego a nie 
innego rodzaju informacji, stworzyła grunt 
dla psychologii ewolucyjnej, która stanowi

prawdziwą syntezę współczesnej psycho
logii oraz biologii ewolucyjnej. Zarysowaw
szy w ten sposób tło historyczne, możemy 
teraz przejść do omówienia podstaw psy
chologii ewolucyjnej.



Psychologia ewolucyjna -  
nowa nauka

D a rw in  uczyn ił stanow czy k ro k  w k ie r u n k u  połączenia  św ia ta  psychicznego  

i fizycznego, pokazując, ze św ia t psych iczny -  z czegokolw iek by się sk ła d a ł -  

zaw dzięcza  sw oją  złożoną organizację tym  sa m y m  procesom  doboru naturalnego, 

które tłum aczą  fizyczną budow ę żywych organizm ów . Psychologia została p o łą 

czona z biologią, a przez to -  z  n a u k a m i ew olucyjnym i.

Tooby, Cosmides (1992, s. 20)

Brytyjscy biologowie, Robin Baker i Mark 
Bellis, patrzyli z niedowierzaniem przez 
mikroskop na zdumiewające kształty ludz
kich plemników. Zgodnie z powszech
nym w ich dziedzinie nauki przekonaniem 
ludzki plemnik miał jeden podstawowy 
kształt (lub morf), na który składała się 
stożkowata główka i ruchliwy ogonek. 
Odstępstwa od tego kształtu uważano za 
deformacje, spowodowane zanieczyszcze
niem środowiska albo częstym wśród męż
czyzn obyczajem noszenia ciasnej bielizny
i spodni - była to tak zwana „hipoteza 
ciasnych spodni” .

Odkrycie Bakera i Bellisa (1995), że 
istnieje kilka podstawowych kształtów 
plemników męskich, mogło podważyć to 
powszechne przekonanie. To prawda, że 
około 50%  plemników ma ów standar
dowy, stożkowaty kształt, z długą, ru
chliwą wicią. Wydaje się, że ich budowa 
służy szybkiemu poruszaniu się. Dzięki 
odpowiedniemu kształtowi główki i wici

mogą pędzić w kanale rodnym kobiety 
z szybkością 5 cm na godzinę. Istnieją jed
nak również plemniki o innym kształcie. 
Na przykład ogonek może być spiralny. 
W jednym z badań Baker i Bellis zmieszali 
nasienie dwóch mężczyzn. Ujrzeli drama
tyczną scenę, w której plemnik jednego 
mężczyzny zaatakował i zabił plemnik dru
giego. Na tej podstawie brytyjscy uczeni 
sformułowali hipotezę „plemników kami
kadze” , z której wynika, że wojna między 
plemnikami ssaków jest zjawiskiem po
wszechnym. Zgodnie z tą hipotezą istnieje 
kilka rodzajów plemników, z których każdy 
pełni inną funkcję. Plemniki o kształcie 
stożkowym służą zapłodnieniu, więc mają 
za zadanie pędzić co sił na spotkanie 
komórki jajowej. Plemniki z wicią spiralną 
to „kamikadze” . Zamiast pędzić ku ko
mórce jajowej, szukają i niszczą ewen
tualne plemniki innego mężczyzny, aby 
nie mogły one zapłodnić komórki jajowej. 
Nie jest to fantastyka naukowa, lecz fakty,
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wydobyte na jaw dzięki fascynującym od
kryciom naukowym.

Odkrycia te wyjaśniają problem ada
ptacyjny naszych męskich przodków - 
problem rywalizacji nasienia. Istnienie roz
maitych morfów (plemników o różnych 
kształtach) wskazuje, że w toku ewolu
cji byt długi okres, w którym kobiety 
utrzymywały stosunki płciowe z więcej 
niż jednym mężczyzną w ciągu tygodnia 
(tyle czasu plemnik zachowuje żywot
ność w narządach rodnych kobiety). To 
z kolei stwierdzenie pozwoliło postawić 
inne hipotezy na temat gatunku ludzkiego, 
w tym hipotezę o kobiecych korzyściach 
płynących z posiadania więcej niż jednego 
partnera. Pradawne kobiety, utrzymujące 
kontakty z wieloma partnerami, musiały 
mieć z tego jakieś korzyści. Rzeczywiście, 
jak zobaczymy później, istnieją dowody na 
rzecz tej tezy (Greiling, Buss, recenzja).

Przykład ten pokazuje kilka właściwo
ści fascynującej nauki, jaką jest psycho
logia ewolucyjna. Jedną z nich jest fakt, 
że hipotezy na temat ewolucji człowieka
- w tym wypadku, na temat psychologii 
doboru partnera przez kobiety - mogą być 
oparte na dziwnych źródłach, na przykład 
obserwacji budowy plemników. Po drugie, 
psychologia ewolucyjna nie jest dziedziną 
jałowa. To tętniąca życiem dyscyplina, 
w której niemal codziennie dokonuje się 
fascynujących odkryć. Po trzecie, to znajo

mość teorii ewolucji doprowadziła Bakera
i Bellisa do ich odkrycia. Analizowanie 
funkcji - postrzeganie części organizmu 
jako elementów „zaprojektowanych” z my
ślą o konkretnych zadaniach - okazało się 
znakomitym narzędziem, pozwalającym uj
rzeć problem z innej strony.

Niniejszy rozdział poświęcony jest lo
gice i metodzie psychologii ewolucyjnej, 
tej nowej syntezy współczesnej biologii 
ewolucyjnej i współczesnej psychologii. 
Korzysta ona z najnowszych osiągnięć 
teoretycznych biologii ewolucyjnej, takich 
jak teoria dostosowania łącznego, teorie 
inwestycji rodzicielskiej oraz doboru płcio
wego, a także opracowanie rygorystycz
nych standardów oceny adaptacji. Psycho
logia ewolucyjna obejmuje również naj
nowsze teoretyczne i empiryczne zdo
bycze psychologii, w tym: modele prze
twarzania informacji, wyniki badań nad 
sztuczną inteligencją oraz odkrycie uni
wersalnych sposobów wyrażania emocji 
(Ekman, 1973), klasyfikacji zwierząt i ro
ślin (Atran, 1990; Berlin, Breedlove, Ra
ven, 1973) i klasyfikacji ludzi (White, 
1980). Celem tego rozdziału jest wyja
śnienie podstawowych pojęć tej nowej 
syntezy. Zostaną one wykorzystane w ko
lejnych rozdziałach. Zacznijmy od pytania, 
dlaczego psychologia powinna zostać połą
czona z biologią ewolucyjną.

Źródła ludzkiej natury

Trzy teorie pow stania złożonych  
m echanizm ów  adaptacyjnych

Jeżeli przez kilka tygodni chodzisz na 
bosaka, stwardnieją ci podeszwy stóp.

Mechanizm rogowacenia naskórka - pole
gający na wytwarzaniu nowych komórek 
skóry tam, gdzie powtarzają się obtarcia
- ma za zadanie chronić anatomiczne i fi
zjologiczne struktury stopy od uszkodzeń.
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Jeżeli jednak przez kilka tygodni jeździsz 
samochodem, opony nie pokrywają się 
nową warstwą. Dlaczego?

Zarówno stopy, jak opony podlegają 
prawom fizyki. Tarcie niszczy przedmioty, 
a nie tworzy nowe. Jednak stopy podlegają 
również innym prawom - organicznego 
doboru naturalnego. Dzięki doborowi natu
ralnemu wyposażone są one w mechanizm 
produkcji nowego naskórka. Ewolucja na 
drodze doboru jest procesem twórczym: 
mechanizmy produkcji naskórka są jego 
adaptacyjnym produktem. Istnieją one, po
nieważ w przeszłości te organizmy żywe, 
których geny przechowały choćby margi
nalną skłonność do wytwarzania nowego 
naskórka w miejscu obtarcia, zwiększały 
swoją szansę przetrwania, a dzięki temu 
mogły się reprodukować w większej liczbie 
niż organizmy pozbawione takiej skłon
ności. Jako potomkowie osobników, które 
przetrwały, posiadamy mechanizmy adap
tacyjne, które przyczyniły się do ich suk
cesu.

W minionym stuleciu trzy ważne teorie 
próbowały wytłumaczyć pochodzenie ad
aptacji, takich jak mechanizm produkcji no
wego naskórka (Daly, Wilson, 1988). Jedna 
z nich to kreacjonizm, zgodnie z którym 
jakaś istota wyższa stworzyła wszystkie 
rośliny i zwierzęta, od największego wie
loryba do najmniejszych cząstek planktonu 
w oceanie, od prostej, jednokomórkowej 
ameby do niezmiernie skomplikowanego 
mózgu ludzkiego. Kreacjonizmu nie uznaje 
się za „teorię naukową" z trzech powodów. 
Po pierwsze, nie można go zweryfiko
wać, ponieważ z głównego założenia nie 
wynikają uchwytne empirycznie wnioski. 
Cokolwiek istnieje, istnieje na mocy bo
skiego wyroku. Po drugie, kreacjonizm nie 
prowadzi naukowców do żadnych nowych 
odkryć. Nasza wiedza nie poszerzyła się 
dzięki teorii, że siła wyższa stworzyła

wszystkie formy życia na ziemi. Po trzecie, 
kreacjonizm nie pozwala wyjaśnić w spo
sób naukowy mechanizmów funkcjonują
cych w żywych organizmach. Jest on więc 
kwestią wiary i religii, a nie nauki. Nie 
można udowodnić, że jest fałszywy, ale 
nie dowiódł on swojej skuteczności jako 
teoria tłumacząca świat lub pozwalająca 
przewidzieć przyszły rozwój wypadków.

Drugą teorię nazwać można teorią 
zarodków (Buss, 1995a). Zgodnie z nią 
życie nie powstało na Ziemi. W  jednej 
z wersji tej teorii zarodki życia trafiły 
na Ziemię za pośrednictwem meteorytu. 
Wersja ta zyskała na wiarygodności wraz 
z niedawnym ustaleniem, że możliwe jest 
istnienie życia na Marsie. W innej wersji 
to pozaziemskie istoty przybyły z innych 
planet lub galaktyk i pozostawiły na Ziemi 
zarodki życia. Niezależnie jednak od po
chodzenia zarodków, później nastąpił roz
wój w drodze doboru naturalnego, dzięki 
któremu powstali z nich ludzie i inne 
istniejące dzisiaj formy życia.

W przeciwieństwie do kreacjonizmu, 
teoria zarodków poddaje się weryfikacji. 
Można sprawdzać, czy meteory zawierają 
ślady życia, co uwiarygodniłoby pogląd, że 
życie trafiło do nas z zewnątrz. Można 
szukać na naszym globie śladów lądowa
nia istot pozaziemskich. Można szukać 
w organizmach żywych takich form, które 
nie mogły powstać w warunkach ziem
skich. Można przyglądać się wszechświa
towi w nadziei spotkania wyposażonych 
w inteligencję istot spoza naszego Układu 
Słonecznego. Teoria zarodków napotyka 
jednak trzy przeszkody. Po pierwsze, nie 
istnieją obecnie solidne dowody naukowe, 
że takie „zasianie” życia rzeczywiście na
stąpiło. Po drugie, teoria zarodków nie 
doprowadziła do żadnych nowych odkryć 
naukowych, ani nie wyjaśniła istniejących 
zagadek. A co najważniejsze, ona po prostu
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przesuwa w czasie początek życia. Jeżeli 
ziemia została rzeczywiście „zapłodniona" 
przez pozaziemskie istoty, to jakie przy
czyny doprowadziły do powstania tych 
istot? I jakie procesy sprawiły, że z tych 
zarodków powstały takie formy życia, jakie 
obserwujemy dzisiaj?

Pozostaje więc trzecia opcja - ewolucji 
na drodze doboru naturalnego. Choć 
mówi się w tym wypadku o teorii, jej 
podstawowe założenia były po tylekroć 
potwierdzane (a nigdy nie znaleziono ni
czego, co by jej przeczyło), że większość 
biologów uznaje ją za fakt (Alcock, 1993; 
Mayr, 1982). Rezultaty jej działania - 
różnicująca reprodukcja wynikająca z róż
nic w cechach dziedzicznych - można 
zaobserwować zarówno w naturze, jak
i w warunkach laboratoryjnych. Udowod
niono na przykład, że różnice w rozmiarach 
dziobów zięb na wyspach Galapagos mają 
związek z różną wielkością nasion wy
stępujących na poszczególnych wyspach 
tego archipelagu (Grant, 1991). Większe 
dzioby są potrzebne do rozłupywania więk
szych nasion, mniejsze - do mniejszych. 
Teoria doboru naturalnego odznacza się 
zatem zaletami, których naukowcy poszu
kują w dobrej teorii naukowej: (1) pozwala 
ona uporządkować wiadomości o życiu 
organicznym; (2) pozwala tworzyć przy
puszczenia i hipotezy; (3) nadaje formę 
ważnym dziedzinom poznania naukowego.

Między tymi trzema teoriami - kreacjo
nistyczną, zarodków oraz doboru natural
nego - tak naprawdę nie ma rywalizacji. 
Ewolucja na drodze doboru naturalnego 
jest jedyną znaną teorią naukową, która 
jest w stanie wytłumaczyć otaczającą nas, 
zdumiewającą różnorodność form życio
wych. Choć nie można wykluczyć, że 
w przyszłości powstanie lepsza teoria, 
obecnie jedynie teoria doboru naturalnego 
łączy wszystkie żywe organizmy - rośliny,

zwierzęta, owady i ptaki, od najmniejszych 
morskich organizmów jednokomórkowych 
do najbardziej złożonych ssaków lądowych
- w jedno wielkie drzewo filogenetyczne. 
Jest ona również jedyną teorią naukową, 
która nie tylko potrafi wytłumaczyć pocho
dzenie gatunków oraz strukturę złożonych 
mechanizmów adaptacyjnych - od mecha
nizmu produkcji dodatkowego naskórka do 
mechanizmu powstawania mózgu o nad
miernych rozmiarach - lecz wypowiada się 
też w sprawie natury ludzkiej.

Trzy wytwory ewolucji

Wynikiem procesu ewolucji są trzy ro
dzaje wytworów - adaptacje, produkty 
uboczne (współtowarzyszące) oraz efek
ty przypadkowe (szum). Omówiono je 
w tabeli 2.1 (Buss, Haselton, Shackelford, 
Bleske, Wakefield, 1998; Tooby, Cosmides, 
1990). Zacznijmy od omówienia adaptacji - 
najważniejszego i podstawowego wytworu 
procesu ewolucji.

Adaptację można zdefiniować jako ce
chę dziedziczną i podlegającą rozwojowi, 
będącą wynikiem doboru naturalnego, po
nieważ pomagała przetrwać albo sprzyjała 
reprodukcji organizmu (za: Tooby, Cosmi
des, 1992, s. 61-62; zob. też: Thornhill, 
1997).

Wyjaśnijmy, o co chodzi w tej defini
cji. Zjawisko adaptacji musi być zapisane 
w genach, które są przekazywane dzieciom 
przez rodziców; dlatego zmiany adapta
cyjne mogą być dziedziczone.

Adaptacje rozwijają się u przedstawi
cieli określonego gatunku w każdym „nor
malnym” środowisku. Oznacza to, że aby 
uznać daną cechę za adaptację, musi się 
ona pojawić w odpowiednim momencie ży
cia danego organizmu we względnie „czy
stej” postaci i charakteryzować wszyst
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kich lub większość przedstawicieli danego 
gatunku (alternatywny pogląd przedstawił 
jednak Wilson, 1994). Od tej zasady ist
nieją ważne wyjątki, kiedy zmiany dotyczą 
tylko jednej płci albo jednej odmiany danej 
populacji. Zostaną one opisane później. 
Teraz chodzi o podkreślenie, że zmiany 
adaptacyjne dokonują się w obrębie gatun
ków.

Adaptacja nie musi istnieć w danym or
ganizmie od urodzenia. Przeciwnie, wiele 
z nich pojawia się długo po porodzie. Cho
dzenie jest niewątpliwie czynnością wy
kształconą w toku ewolucji, ale ludzie za
czynają chodzić dopiero około dwunastego 
miesiąca życia. Kobiece piersi wykształciły 
się w procesie zmian, ale pojawiają się 
dopiero w okresie pokwitania. O cechach 
przejściowych, czasowych, łatwo zakłóca
nych wpływami środowiska albo istnieją
cych tylko u kilku przedstawicieli danego 
gatunku nie można powiedzieć, że podle
gały rozwojowi w czasie, nie spełniają więc 
definicyjnych wymogów adaptacji.

Adaptacje są kształtowane przez proces 
doboru. Działa on niczym sito, odsiewając 
wiele cech, które nie sprzyjają rozwojowi 
danego gatunku, oraz przepuszczając takie,

które są dla gatunku korzystne (Dawkins, 
1996). Proces odsiewania powtarza się 
w każdym pokoleniu, stąd kolejne pokole
nie różni się trochę od pokolenia rodziców. 
Proces doboru naturalnego jest niezbędny, 
aby mogły pojawić się zmiany adaptacyjne.

Przez sito zostają przepuszczone cechy 
korzystne dla przetrwania lub reproduk
cji danego organizmu. Korzyść może być 
bezpośrednia, jak w wypadku lęku przed 
jadowitymi wężami, sprzyjającemu prze
trwaniu, albo pragnienia połączenia się 
w parę z konkretnym członkiem własnego 
gatunku, co sprzyja reprodukcji; może być 
też pośrednia, jak w wypadku ambicji 
zajęcia wysokiej pozycji w hierarchii spo
łecznej, dzięki czemu wiele lat później 
dany osobnik może mieć większy wybór 
potencjalnych partnerów. Korzyść może 
być jeszcze bardziej pośrednia, na przykład 
kiedy dany osobnik pomaga bratu lub 
siostrze, dzięki czemu zwiększają się ich 
szanse posiadania i wychowania potom
stwa (koncepcja dostosowania łącznego). 
Jeżeli dana cecha nie przyczynia się do roz
wiązania jakiegoś problemu adaptacyjnego, 
nie zostanie wyselekcjonowana i utrwa
lona.

TABELA 2.1 Trzy wytwory procesu ewolucji

WYTWÓR KRÓTKA DEFINICJA

Adaptacje Odziedziczone i podlegające rozwojowi cechy, które się pojawiły w procesie doboru 
naturalnego, ponieważ pomagały przetrwać albo sprzyjały reprodukcji organizmu; np. 
pępowina.

Produkty uboczne Cechy, które nie rozwiązują problemów adaptacyjnych i nie mają funkcjonalnego 
charakteru; pojawiają się one razem z cechami, które mają charakter funkcjonalny, 
ponieważ przypadkowo są z nimi połączone, np. pępek.

Szum Przypadkowe efekty powstałe w wyniku takich czynników, jak nieprzewidziane 
mutacje, nagle, radykalne zmiany środowiska albo przypadkowe zmiany rozwojowe, 
np. szczególny kształt czyjegoś pępka.



PSYCHOLOGIA EWOLUCYJNA - NOWA NAUKA 61

Każda zmiana adaptacyjna dokonuje się 
w pewnym czasie. Początkowo pojawia 
się jako mutacja, spontaniczna zmiana 
w strukturze kodu DNA u jednego organi
zmu. Większość mutacji zmniejsza szanse 
przetrwania lub reprodukcji, lecz niektóre 
przez czysty przypadek okazują się po
mocne. Jeżeli dana mutacja przynosi ko
rzyści, zostanie przekazana następnemu 
pokoleniu w większej liczbie. Cecha, która 
początkowo występowała u jednego tylko 
organizmu i była mutacją, zaczyna teraz 
charakteryzować większą liczbę organi
zmów. Jeżeli w dalszym ciągu przyczynia 
się ona do sukcesu w walce o byt lub w re
produkcji, to na przestrzeni wielu pokoleń 
ogarnie całą populację, co znaczy, że będą 
ją posiadać wszyscy członkowie danego 
gatunku. Statystyczną kombinację warun
ków środowiskowych odpowiedzialną za 
wykształcenie się danej cechy w pewnym 
czasie nazywa się środowiskiem ewolu
cyjnych zmian adaptacyjnych (Tooby, 
Cosmides, 1992). Rzecz jasna, większość 
zmian adaptacyjnych nie jest spowodo
wana przez pojedyncze geny, lecz przez 
wiele genów. Na przykład budowa ludz
kiego oka zależy od informacji zapisanych 
w tysiącach genów. Okresem ewolucyj
nym danej adaptacji nazywamy czas, pod
czas którego się wykluwała, kawałek po 
kawałku, aż stała się uniwersalną cechą 
danego gatunku.

Choć adaptacje są głównym rezultatem 
ewolucji, to z całą pewnością nie jedynym. 
W toku procesu ewolucji powstają również 
produkty uboczne zmian adaptacyjnych. 
Nie służą one rozwiązaniu problemów
i nie są funkcjonalne. Towarzyszą one 
cechom, które są funkcjonalne, tak jak 
ciepło żarówki jest produktem ubocznym 
jej świecenia.

Przykładem może być ludzki pępek. 
Nie ma żadnych dowodów na to, że pę

pek pomaga ludziom przetrwać albo re
produkować się. Nie pomaga w zdobywa
niu pożywienia, wykrywaniu drapieżników, 
unikaniu węży, znajdowaniu bezpiecznych 
kryjówek czy dobieraniu partnerów. Nie 
wydaje się, by uczestniczył bezpośred
nio lub pośrednio w rozwiązaniu jakie
gokolwiek problemu adaptacyjnego. Jest 
raczej produktem ubocznym adaptacji - 
pępowiny, dostarczającej pożywienie do 
płodu. Hipoteza, że coś jest produktem 
ubocznym adaptacji, wymaga więc pre
cyzyjnego wskazania, o którą adaptację 
chodzi (Tooby, Cosmides, 1992). Nazwanie 
czegoś produktem ubocznym, podobnie jak 
nazwanie czegoś adaptacją, musi być pod
porządkowane rygorystycznym wymogom 
naukowej argumentacji.

Trzecim i ostatnim produktem procesu 
ewolucji jest szum albo zmiana przy
padkowa. Zmiany przypadkowe powstają 
na drodze mutacji (które w większości 
są przypadkowe), nagłych i gwałtownych 
zmian środowiska lub defektów rozwoju. 
Czasami przeszkadzają one w sprawnym 
funkcjonowaniu danego organizmu. Wło
żenie klucza francuskiego między tryby 
mechanizmu albo wylanie kawy na twardy 
dysk komputera niewątpliwie zakłócą ich 
funkcjonowanie. Niektóre przypadkowe 
zmiany są obojętne - ani nie przeszka
dzają, ani nie pomagają adaptacji orga
nizmu - a niektóre są korzystne. Szkło 
żarówki nie zawsze jest idealnie gładkie, 
ma skazy wynikające z niedoskonałości 
materiału albo nieistotnych dla funkcjono
wania wyrobu okoliczności produkcyjnych; 
żarówka świeci równie dobrze niezależ
nie od tego, czy ma skazy, czy też nie. 
W systemie reprodukcji naturalnej takie 
przypadkowe zmiany mogą przechodzić 
z pokolenia na pokolenie, jeśli tylko nie 
przeszkadzają w funkcjonowaniu organi
zmu. Szum tym różni się od efektów
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ubocznych, że nie da się go połączyć z żad
nymi adaptacyjnymi aspektami organizmu. 
Przeciwnie - jest od nich niezależny.

Podsumowując, w wyniku procesu 
ewolucji powstają trzy rodzaje wytwo
rów - adaptacje, ich produkty uboczne 
oraz zmiany przypadkowe. Zazwyczaj na 
podstawie analizy możliwe jest ustale
nie, do której z tych grup należy dany 
narząd lub właściwość organizmu. Na
ukowcy ewolucjoniści różnią się w swo
ich ocenach zasięgu każdej z kategorii. 
Niektórzy uważają, że nawet tak typowo 
ludzka właściwość jak porozumiewanie się 
za pomocą języka jest produktem ubocz
nym dużych rozmiarów mózgu człowieka 
(Gould, 1991). Inni są zdania, że język jest 
adaptacją par excellence i spełnia wszystkie 
wyliczone powyżej kryteria (Pinker, 1994). 
Na szczęście nie musimy polegać bez 
reszty na inwencji naukowców. Możemy 
weryfikować ich hipotezy. Dysponujemy 
obecnie wiarygodnymi sposobami, omó
wionymi w dalszych partiach książki, po
zwalającymi określić, która z cech jest 
adaptacją, która produktem ubocznym, 
a która przypadkową zmianą.

Pomimo naukowych sporów co do za
sięgu każdej z kategorii, wszyscy zgadzają 
się w podstawowym punkcie: adaptacje 
są produktem ewolucji na drodze do
boru naturalnego (Dawkins, 1982; Dennet, 
1995; Gould, 1997; Trivers, 1985; Wil
liams, 1992). Cechy, które przez setki, 
tysiące, a nawet miliony lat, z pokolenia 
na pokolenie z powodzeniem przechodziły 
przez gęste sito selekcji, bez wątpienia 
były korzystne dla przetrwania i reproduk
cji danego organizmu.

Tak więc główną cechą natury wszyst
kich istot żywych, włączając w to ludzi, jest 
duża kolekcja adaptacji. Niektóre z nich 
to narządy zmysłów - oczy, uszy, nos,

kubki smakowe - przez które odbieramy 
ważne informacje ze środowiska. Niektóre 
pomagają nam poruszać się w naszym 
otoczeniu, tak jak wyprostowana postawa, 
kości nóg czy duże palce u stóp. Psycho
logowie ewolucyjni zwracają szczególną 
uwagę na specjalną klasę zjawisk adapta
cyjnych, wpływających na ludzką naturę
- adaptacje psychologiczne. Zanim się im 
jednak przyjrzymy, rozważmy kluczowe 
dla snucia teorii ewolucyjnych na temat 
człowieka zagadnienie: poziomy analizy 
w psychologii ewolucyjnej.

Poziom y analizy ewolucyjnej 
w psychologii ewolucyjnej

Jednym z podstawowych zadań każdej na
uki jest formułowanie hipotez. W psycho
logii ewolucyjnej hipotezy dotyczą proble
mów adaptacyjnych i ich rozwiązywania. 
Dokładniej rzecz biorąc, chodzi o adap
tacyjne problemy, na które natknęli się 
nasi przodkowie, oraz o ich adaptacyjne 
rozwiązania psychologiczne. Chcąc precy
zyjnie pokazać, jak psychologowie ewolu
cyjni formułują hipotezy, musimy najpierw 
naszkicować hierarchię poziomów analizy 
w obrębie uprawianej przez nich nauki, jak 
to ukazano na rycinie 2.1.

Ogólna teoria ewolucji. Pierwszym po
ziomem analizy jest ogólna teoria ewolu
cji. W swej obecnej postaci ogólną teo
rię ewolucji, opisaną w rozdziale pierw
szym, pojmuje się jako teorię dostoso
wania łącznego. Zgodnie z nią ewolucja 
zachodzi na drodze zmian zwiększających 
szanse spłodzenia i utrzymania przy życiu 
własnego potomstwa (dostosowanie kla
syczne) albo potomstwa krewnych (do
stosowanie łączne). Dostosowanie łączne 
definiuje się jako sumę dostosowania
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RYCINA 2.1 Trzy poziomy analizy ewolucyjnej

Rysunek pokazuje jedną wersję hierarchii poziomów analizy psychologii ewolucyjnej. Ogólna teoria ewolucji, ujmowana 
w kontekście współczesnej teorii dostosowania łącznego, zajmuje najwyższy poziom w hierarchii. Każda teoria pośrednia musi 
być spójna z ogólną teorią ewolucji, ale nie może być z niej wyprowadzona. Szczegółowe hipotezy ewolucyjne dotyczące 
mechanizmów psychologicznych lub zachowań wykształconych w toku ewolucji są wyprowadzane z teorii pośrednich. 
Na podstawie każdej hipotezy szczegółowej można sformułować wiele szczegółowych, dających się zweryfikować założeń. 
Wiarygodność każdej hipotezy i teorii mierzy się wagą nagromadzonych dowodów empirycznych.
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klasycznego oraz wpływu na dostosowanie 
genetyczne krewnych, którzy noszą w so
bie geny danego osobnika.

Choć mówimy o „teorii” ewolucji, na 
poziomie ogólnym ewolucja jest przez bio
logów uznawana za fakt. Większość badań 
na obszarze psychologii ewolucyjnej opiera 
się na założeniu, że teoria jest prawdziwa, 
ale dane badanie nie weryfikuje tego za
łożenia bezpośrednio. Procesy stanowiące 
fundament ewolucji na drodze doboru na
turalnego wielokrotnie obserwowano w la
boratorium i naturze i żadne badanie ani 
odkrycie ich nie podważyło.

Zasady ewolucji na drodze doboru na
turalnego z powodzeniem stosowano na 
przykład przy hodowli psów agresywnych 
i łagodnych albo szczurów charaktery
zujących się znakomitą lub bardzo słabą 
orientacją w labiryncie (Plomin, DeFries, 
McClearn, 1997). W Anglii okresu rewo
lucji przemysłowej ciemne ćmy wyparły 
jasne, gdy drzewa ściemniały od sadzy 
(Ridley, 1996). Jasne ćmy stały się lepiej 
widoczne dla drapieżników i przez to stały 
się dla nich łatwiejszymi ofiarami niż ćmy 
ciemne. Stosując zasadę doboru, udało 
się też stworzyć eksperymentalnie nowe 
gatunki psów i roślin (Ridley, 1996).

Teoretycznie rzecz biorąc, można okre
ślić, jakie zjawiska podważyłyby teorię 
ewolucji. Gdyby naukowcy odkryli zło
żone formy życia powstałe w okresie zbyt 
krótkim jak na wymogi doboru natural
nego (na przykład w ciągu siedmiu dni), 
gdyby odkryto adaptacje służące innym ga
tunkom, gdyby odkryto adaptacje służące 
rywalom tej samej płci, teoria okazałaby 
się fałszywa (Darwin, 1959; Mayr, 1982; 
Williams, 1966). Żadnego jednak z takich 
zjawisk nie udało się udokumentować.

Ogólna teoria ewolucji jest podstawo
wym paradygmatem zarówno całej biolo
gii, jak również psychologii ewolucyjnej.

Kiedy więc ewolucyjni psychologowie we
ryfikują ewolucyjne hipotezy, nie pytają
o zasadność „ogólnej teorii ewolucji” , po
nieważ uważa się, że w podstawowym 
zarysie jest ona prawdziwa. W minionym 
stuleciu nie udało się stworzyć przeko
nującej teorii alternatywnej. Istnieje nato
miast ogromna liczba dowodów potwier
dzających jej prawdziwość.

Teorie pośrednie. Schodząc o jeden po
ziom niżej (zob. rycina 2.1), znajdujemy 
teorie pośrednie, takie jak Triversa teoria 
inwestycji rodzicielskiej i doboru płcio
wego. Są one jeszcze dosyć szerokie, 
obejmują swym zasięgiem cale obszary 
funkcjonowania gatunków. Podlegają wery
fikacji, można je podważyć. Tytułem przy
kładu rozważmy jedną z nich - właśnie Tri
versa teorię inwestycji rodzicielskiej jako 
głównej siły kierującej doborem płciowym. 
Teoria ta, będąca zresztą rozwinięciem 
Darwinowskiej teorii doboru płciowego 
(Darwin, 1871), dostarcza kluczowych na
rzędzi teoretycznych do opisania mecha
nizmów doboru partnera oraz rywalizacji 
między przedstawicielami tej samej płci. 
Nie wchodząc w tym momencie w szcze
góły (zob. rozdział 4), według Triversa 
pleć inwestująca większe zasoby w swoje 
potomstwo (często, ale nie zawsze są to 
samice) będzie bardziej wybredna w dobo
rze partnera. Przedstawiciele płci inwestu
jącej mniej będą mniej wybredni, a bardziej 
skorzy do współzawodnictwa z rywalami 
tej samej płci o dostęp do wartościowych, 
inwestujących w potomstwo przedstawi
cieli płci przeciwnej. Innymi słowy, im 
więcej dany organizm inwestuje w repro
dukcję, tym więcej ryzykuje przy wyborze 
partnera.

W wypadku ludzi minimalny wkład ze 
strony kobiety wymaga noszenia dziecka 
przez dziewięć miesięcy ciąży. Kobiety po
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noszą jej ciężary - mężczyźni nie. Dlatego 
w toku ewolucji kobiety stały się bardziej 
wybredne w doborze partnera. Mężczyźni, 
których wkład może się ograniczyć do 
dostarczenia nasienia, są mniej wybredni.

Różnice między kobietami a mężczy
znami w zakresie kosztów ponoszonych 
w wypadku złego wyboru partnera są 
ogromne. Pradawny mężczyzna, jeżeli źle 
wybrał partnerkę, mógł ją po prostu zo
stawić, niewiele tracąc. Pradawna kobieta 
w podobnej sytuacji ponosiła ryzyko zaj
ścia w ciążę i samotnego wychowywania 
dziecka.

Rozpatrzmy teraz drugą stronę medalu. 
Korzyści dla kobiety wynikające z trafnego 
wyboru partnera były znaczące. Mogła kie
rować się przy tym jego inteligencją, nie
zawodnością oraz ewentualnymi oznakami 
świadczącymi o tym, że pomoże w opiece 
nad dzieckiem. Również i mężczyzna od
nosił znaczące korzyści z trafnego doboru 
partnerki, wiążąc się na przykład z kobietą, 
która robi wrażenie płodnej i będzie dobrą 
matką. Jeżeli jednak mężczyzna szukał 
jedynie przelotnego kontaktu, to bycie wy
brednym było znacznie mniej korzystne, 
zmniejszało bowiem jego szanse nawiąza
nia przelotnego kontaktu. Te różnice mię
dzy płciami w zakresie kosztów i korzyści 
bycia wybrednym stworzyły okoliczności 
doboru prowadzące do powstania odmien
nych preferencji w doborze partnera.

Okazuje się, że podstawowe reguły teo
rii Triversa znalazły mocne oparcie w ma
teriale empirycznym, pochodzącym z ob
serwacji wielu różnych gatunków (Trivers, 
1985). W gatunkach, w których samice 
inwestują w potomstwo więcej niż samce, 
włączając w to ludzi, są one często o wiele 
bardziej wybredne (Buss, 1994; Kenrick, 
Sadallan, Groth, Trost, 1990; Symons, 
1979). Istnieją jednak również nieliczne 
gatunki, w których to samce inwestują

więcej. Na przykład samice niektórych 
gatunków powierzają jaja samcom, a ci 
noszą je aż do wyklucia się młodych. Do 
gatunków, w których samce inwestują wię
cej, należą świerszcz mormoński, ropucha 
czy konik morski (Trivers, 1985).

Konik morski otrzymuje jajeczka od 
samicy i nosi je w torbie przypominającej 
torbę kangura (Trivers, 1985). Samice ry
walizują zażarcie o „najlepszego” samca, 
a samce są niezwykle wybredne w dobo
rze partnerki. Odwrócenie ról płciowych 
potwierdza teorię Triversa, pokazując, że 
wybredność w doborze partnera nie jest 
z góry przypisaną właściwością jednej płci, 
lecz pochodną stopnia inwestycji rodziciel
skiej. Waga nagromadzonych dowodów do
tyczących gatunków, w których samice in
westują więcej niż samce (częstszy wzór) 
oraz takich, w których to samce inwe
stują więcej, stanowi potwierdzenie teorii 
pośredniej Triversa o inwestycji rodziciel
skiej jako podstawowym czynniku deter
minującym bycie wybrednym oraz skłon
ność do rywalizacji przy doborze partnera.

Popatrzmy ponownie na rycinę 2.1. Jak 
widać, teoria Triversa jest spójna z ogólną 
teorią ewolucji; nie zakłada niczego, co 
nie mogłoby zaistnieć w jej ramach. Jed
nocześnie z teorii ewolucji nie da się 
wyprowadzić teorii inwestycji rodziciel
skiej. W teorii dostosowania łącznego nie 
ma niczego, co odnosiłoby się do teorii 
inwestycji rodzicielskiej. Teorie pośrednie 
muszą więc być spójne z ogólną teorią 
ewolucji, ale zarazem muszą stać na wła
snych nogach.

Szczegółowe hipotezy ewolucyjne. Zej
dźmy o jeszcze jeden szczebel niżej na 
rycinie 2.1 i przyjrzyjmy się szczegółowym 
hipotezom ewolucyjnym. Zgodnie z jedną 
z nich, dotyczącą gatunku ludzkiego, ko
biety w toku ewolucji nauczyły się bardziej
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cenić mężczyzn mających wiele do za
oferowania (Buss, 1989a; Symons, 1979). 
Oto argumentacja tej tezy. Po pierwsze, 
ponieważ kobiety wiele inwestują w dzieci, 
stały się wybredne w doborze partnera 
(standardowy wniosek z teorii inwestycji 
rodzicielskiej). Po drugie, kobiece wybory 
powinny świadczyć o tym, jakie elementy 
w przeszłości stwarzały większe szanse 
przetrwania i reprodukcji. Twierdzi się 
więc, że u kobiet wykształcił się mecha
nizm preferujący mężczyzn, którzy jedno
cześnie chcą i są w stanie dzielić się swo
imi zasobami z partnerką i dziećmi. Jest 
to psychologiczna hipoteza ewolucyjna, po
nieważ zakłada istnienie konkretnego me
chanizmu psychologicznego - pożądania
- mającego rozwiązać konkretny problem 
adaptacyjny - przyciągnięcia mężczyzny, 
który będzie zdolny inwestować w dzieci.

Tę hipotezę z zakresu psychologii ewo
lucyjnej da się zweryfikować empirycznie. 
Naukowcy mogą poddać badaniom zacho
wania kobiet z różnych kultur i sprawdzić, 
czy rzeczywiście preferują one mężczyzn, 
którzy chcą i są w stanie dzielić się swoimi 
zasobami. Aby jednak poddać tę hipo
tezę przekonującym sprawdzianom, mu
simy popatrzeć, jakie szczegółowe założe
nia z niej wynikają, a to oznacza, że trzeba 
przejść na najniższy poziom hierarchii na
kreślonej na rycinie 2.1. Na podstawie 
hipotezy, że kobiety preferują mężczyzn
o bogatych zasobach, możemy poczynić 
następujące założenia: (1) kobiety będą 
cenić u mężczyzn określone cechy, które 
zazwyczaj łączy się ze zdobywaniem za
sobów, takie jak status społeczny, inteli
gencja oraz nieco starszy od nich wiek; 
(2) w barach dla ludzi samotnych uwaga 
kobiet, mierzona spojrzeniami, skupiać się 
będzie częściej na mężczyznach, którzy 
wydają się być zamożni; (3) żony, których 
mężom nie uda się zgromadzić zasobów

ekonomicznych, z większym prawdopodo
bieństwem wystąpią o rozwód niż żony 
mężczyzn, którym udało się takie zasoby 
zgromadzić.

Wszystkie te założenia wypływają 
z ewolucyjnej hipotezy psychologicznej, 
zgodnie z którą kobiety wykształciły 
w toku ewolucji skłonność do mężczyzn 
posiadających zasoby. Wartość tej hipotezy 
zależy od ich naukowego zweryfikowania. 
Okaże się ona nieprawdziwa, jeżeli uda 
się dowieść, że kobiety wcale nie szukają 
u mężczyzny cech związanych ze zdoby
waniem zasobów, nie patrzą częściej na 
mężczyzn z zasobami niż na tych bez zaso
bów i nie wykazują większej skłonności do 
opuszczania męża bez zasobów - wówczas 
hipoteza będzie fałszywa. Jeżeli założenie 
znajdzie potwierdzenie w badaniach empi
rycznych, wówczas hipoteza się utrzyma, 
przynajmniej przez jakiś czas.

Jest w tym, rzecz jasna, spore uprosz
czenie. Często dodać trzeba jeszcze kilka 
poziomów analizy. Moglibyśmy przepro
wadzić bardziej szczegółowe badania me
chanizmów przetwarzania informacji po
trzebnych do rozwiązania adaptacyjnego 
problemu uzyskania dostępu do zasobów 
mężczyzny, kierując się przy tym analizą 
znaczących sygnałów, jakie mogli odbierać 
nasi przodkowie. Wiedząc na przykład, 
że ludzie przez 99% swojej historii byli 
myśliwymi-zbieraczami (Tooby, DeVore, 
1987), możemy mniemać, że preferencje 
kobiece będą obejmowały również cechy 
przydatne w polowaniu, jak sprawność 
fizyczna i koordynacja ręki z okiem, a także 
wytrzymałość potrzebna podczas długich 
polowań.

Przy testowaniu tych założeń zostają 
spełnione wszystkie wymogi naukowości. 
Jeżeli założenie nie zostanie potwierdzone 
badaniami empirycznymi, hipoteza, która 
stanowi jego podstawę, zostaje podwa
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żona. Jeżeli kluczowe hipotezy zostaną 
kilkukrotnie podważone, wątpliwa staje się 
teoria pośrednia, z której wywiedziono hi
potezę. Teorie, które znajdują ustawiczne 
potwierdzenie - jak poświadczona setkami 
badań empirycznych teoria inwestycji ro
dzicielskiej i doboru płciowego - stają się 
uznanymi teoriami pośrednimi, szczegól
nie, jeżeli rodzą one interesujące i owocne 
dociekania. Teorie, które nie generują ta
kich dociekań albo nie znajdują potwier
dzenia empirycznego, zostają odrzucone 
lub zastąpione lepszymi teoriami.

Hierarchia poziomów analizy pozwala 
określić warunki, w jakich dana teoria 
zostałaby uznana za błędną. Jakaś szcze
gółowa hipoteza dotycząca mechanizmu 
psychologicznego może być błędna, nawet 
jeżeli teoria pośrednia, z której wywie
dziono tę hipotezę, jest całkowicie praw
dziwa. Triversa teoria inwestycji rodziciel
skiej mogłaby być prawdziwa, nawet gdyby 
się okazało, że u kobiet nie wykształ
cił się mechanizm preferowania mężczyzn
o większych zasobach. Można by wówczas 
przypuszczać, że mutacje niezbędne dla 
pojawienia się takich preferencji nie poja
wiły się albo że pradawne kobiety w ów
czesnych warunkach nie miały wpływu na 
wybór partnera.

Podobnie, nawet jeżeli szczegółowa 
ewolucyjna hipoteza psychologiczna jest 
poprawna - na przykład kobiety wykształ
ciły w toku ewolucji preferowanie męż
czyzn z zasobami - nie ma gwarancji, 
że każdy wniosek z niej wyprowadzony 
będzie prawdziwy. Nie można wykluczyć, 
że kobiety rzeczywiście poszukują u męż
czyzn cech wiążących się z zasobami
i naprawdę częściej przyglądają się takim 
mężczyznom w barach dla osób samot
nych, ale nie rozwodzą się z mężczy
znami, którzy je zawiedli. Przyczyny mogą 
być różne, na przykład prawo zabrania

jące rozwodów, ocena danej kobiety, że 
i tak nie ma szans na lepszy związek 
albo że dla dzieci będzie lepiej, jeżeli 
ojciec pozostanie w rodzinie, nawet je
żeli nie zapewnia odpowiednich zasobów 
ekonomicznych. W  każdym z tych wy
padków szczegółowe założenie okaże się 
fałszywe. Jednak ocena twierdzeń ewolu
cyjnych zależy od wagi nagromadzonych 
dowodów, a nie od jednego szczegółowego 
przypadku.

Dwie strategie tworzenia i testowania 
hipotez ewolucyjnych. Hierarchia po
ziomów z rysunku 2.1 pokazuje naukową 
strategię tworzenia ewolucyjnych hipo
tez i założeń. Taką strategię nazywa się 
odgórnym lub generowanym podejściem 
do tworzenia hipotez. Można zacząć od 
góry, od ogólnej teorii ewolucji, i wy
prowadzać z tego hipotezy. Na przykład 
można założyć wyłącznie na podstawie 
teorii dostosowania łącznego, że ludzie 
będą bardziej pomagali bliskim krewnym 
niż dalekim. Można też wyprowadzić jakąś 
hipotezę z pośredniej teorii inwestycji 
rodzicielskiej, zaproponowanej przez Tri- 
versa. W  każdym z tych wypadków posu
wamy się w dół diagramu, od twierdzeń 
ogólnych do szczegółowych.

Strategia „z góry na dół” dowodzi wiel
kiej przydatności wszelkich teorii. Dostar
czają one zarówno precyzyjnych założeń, 
umożliwiających formułowanie szczegóło
wych hipotez, jak i zarysowują ogólną 
strukturę, wskazującą badaczom ważne 
obszary dociekań, takich jak kwestia in
westowania własnych zasobów w swoich 
krewnych albo potomstwo.

Istnieje również inna strategia two
rzenia ewolucyjnych hipotez psychologicz
nych (zob. tabela 2.2). Zamiast od teorii 
wychodzimy od obserwacji. Kiedy poczyni 
się obserwacje jakiegoś zjawiska, można
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iść do góry i tworzyć hipotezy na temat 
jego funkcji. Jako że ludzie są uważnymi 
obserwatorami, zauważają wiele rzeczy 
nawet bez formalnej teorii, kierującej ich 
uwagą. Nie potrzebujemy teorii, by wie
dzieć, że porozumiewamy się z innymi za 
pomocą mowy, chodzimy w pozycji piono
wej i czasami prowadzimy wojny z innymi 
ludźmi. W ogólnej teorii ewolucji nie ma 
żadnego twierdzenia, z którego można by 
wywieść hipotezę, że w toku ewolucji 
wykształciły się mowa, pionowa postawa 
czy wojny.

To, że widzimy u nas samych i u innych 
gatunków  wiele rzeczy, których teoria 
ewolucji nie przewidziała, wcale jej nie 
podważa. Powstaje jednak problem: jak

wytłumaczyć te zjawiska? Czy myślenie 
ewolucyjne pomaga nam je zrozumieć? 
Czy te nieprzewidziane zjawiska można 
zmieścić w wielkim gmachu psychologii 
ewolucyjnej, czy też wystają one niezgrab
nie poza jego obręb?

Rozważmy przykład zwyczajnego spo
strzeżenia, które zostało udokumento
wane w toku badań naukowych: wygląd 
fizyczny kobiety bardzo wpływa na jej 
atrakcyjność w oczach mężczyzn. Aby 
to zauważyć nie trzeba kierować się 
żadną teorią naukową. Nawet nasze babcie 
potwierdziłyby, że większość mężczyzn 
woli atrakcyjne kobiety. Jednak perspek
tywa ewolucyjna wymaga wyjaśnień. Pyta
o przyczynę.

TABELA 2.2 Dwie strategie tworzenia i testowania hipotez ewolucyjnych

STRATEGIA 1: KIERUNEK „Z GÓRY NA DÓŁ", 00  
STRONY TEORII.

STRATEGIA 2: KIERUNEK „Z DOŁU DO GÓRY” , OD 
STRONY OBSERWACJI.

Krok 1. Wyprowadzenie hipotezy z  istniejącej teorii. 
Przykład: Z teorii inwestycji rodzicielskiej możemy 
wyprowadzić hipotezę, że kobiety, mające większe 
obowiązki względem potomstwa niż mężczyźni, są 
bardziej wybredne w doborze partnera.

Krok 1. Postawienie hipotezy dotyczącej funkcji 
adaptacyjnej na podstawie obserwacji.
Przykład: A. Obserwacja: Mężczyżni podczas wyboru 
partnerki wydają się przykładać większą niż kobiety 
wagę do wyglądu fizycznego. B. Hipoteza: Wygląd 
fizyczny kobiety dostarczał naszym przodkom wska
zówek co do ich płodności.

Krok 2. Testowanie założeń wyprowadzonych z  hipo
tezy.
Przykład: Przeprowadzenie eksperymentu w celu 
zweryfikowania założenia, że kobiety, chcąc ocenić 
jakość i zaangażowanie mężczyzny, odraczają mo
ment kontaktu seksualnego oraz narzucają surowsze 
standardy.

Krok 2. Testowanie założeń wywiedzionych z  hipo
tezy.
Przykład: Ustalenie za pomocą badań, czy męskie 
standardy kobiecej urody są związane z sygnałami 
płodności.

Krok 3. Ocena, czy rezultaty badań empirycznych 
potwierdzają założenia.
Przykład: Kobiety odraczają moment kontaktu seksu
alnego i narzucają surowsze standardy (Buss, Smith, 
1993; Kenrick i in., 1990)

Krok 3. Ocena, czy rezultaty badań empirycznych 
potwierdzają założenia.
Przykład: Mężczyżni postrzegają proporcje między 
wymiarami kobiecej talii i bioder za sygnał płodności 
(Singh, 1993).
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Według najbardziej popularnej hipotezy 
ewolucyjnej wygląd kobiety dostarcza licz
nych wskazówek co do jej płodności. Po
ciągające mężczyzn cechy wyglądu fizycz
nego kobiety sygnalizują, że jest płodna. 
W toku ewolucji mężczyźni, którzy wiązali 
się z kobietami o cechach sugerujących 
płodność, reprodukowali się częściej niż 
ci, którzy wiązali się z kobietami nieposia
dającymi takich cech, oraz ci, którzy nie 
zwracali uwagi na wygląd fizyczny kobiet.

Psycholog Devendra Singh wskazała na 
jedną z tych cech - proporcję obwodu talii 
do obwodu bioder, czyli WHR [waist to the 
hips ratio] (Singh, 1993). Jeżeli wskaźnik 
WHR jest niski - czyli obwód talii jest 
mniejszy niż obwód bioder - to podwójnie 
świadczy o płodności kobiety. Po pierwsze, 
w klinikach zajmujących się leczeniem 
płodności w ciążę zachodzą szybciej ko
biety o niskim W HR niż o wysokim. Po 
drugie, kobiety o wysokim WHR częściej 
chorują na serce i mają problemy endokry
nologiczne, co wiąże się z niższą płodno
ścią. Singh stwierdziła, że mężczyźni wolą 
kobiety o talii wyraźnie cieńszej niż biodra, 
a skłonność ta wykształciła się w toku 
ewolucji ze względu na powiązanie tej 
cechy z płodnością kobiety.

W serii badań prowadzonych z udzia
łem przedstawicieli kilku różnych kultur 
Singh pokazywała mężczyznom rysunki 
sylwetek kobiet o różnym wskaźniku 
WHR. Na jednych rysunkach wynosił on
0,7 (obwód talii wynosił siedem dziesią
tych obwodu bioder), na innych 0,8 lub 0,9. 
Mężczyźni mieli wskazać sylwetkę, którą 
uznali za najbardziej atrakcyjną. W każdej 
kulturze - od Afryki przez Brazylię aż po 
Stany Zjednoczone - mężczyźni w róż
nym wieku uznawali kobietę o wskaźniku 
WHR 0,7 za najbardziej atrakcyjną. Choć 
stwierdzenie, że mężczyźni cenią u ko

biet wygląd fizyczny, nie jest specjalnie 
odkrywcze, to dzięki hipotezom ewolu
cyjnym możemy dociekać przyczyn takich 
preferencji.

Na temat strategii „dół - góra” w two
rzeniu i testowaniu hipotez sformułować 
można dwa ogólne wnioski. Po pierwsze, 
obserwowanie zjawisk, a następnie stawia
nie hipotez na temat ich źródeł i funk
cji jest w pełni prawomocnym sposobem 
postępowania naukowego. Na przykład 
w astronomii najpierw zaobserwowano, że 
Wszechświat się rozszerza, a następnie 
powstały teorie usiłujące wytłumaczyć to 
zjawisko. W  biologii reprodukcja płciowa, 
przeciwstawiona klonowaniu lub zapłod
nieniu in   vitro, pozostaje znanym zjawi
skiem, na podłożu którego wyrosło kilka 
teorii (np. Hamilton, 1980; Tooby, 1982; 
Williams, 1975). Strategia „dół - góra” , 
polegająca na zaobserwowaniu zjawiska, 
a następnie tworzeniu hipotez na jego 
temat jest pożytecznym uzupełnieniem 
strategii „góra - dól” , gdzie najpierw for
mułuje się hipotezy, a następnie w toku 
badań naukowych weryfikuje się je.

Po drugie, wartość hipotez ewolucyj
nych zależy w znacznym stopniu od ich 
precyzji. Im bardziej precyzyjna hipoteza, 
tym łatwiej wyprowadzić z niej założenia. 
Polegają one najczęściej na analizie cha
rakteru, jaki powinna mieć dana adaptacja, 
jeżeli hipoteza jest poprawna. Hipotezy, 
z których nie można wyprowadzić empi
rycznie weryfikowalnych założeń, zostają 
odrzucone; pozostają natomiast te, które 
znajdują potwierdzenie w badaniach em
pirycznych. W miarę gromadzenia coraz 
większej liczby hipotez i dowodów nauka 
zbliża się do odkrycia istnienia, złożoności 
i funkcjonalności mechanizmów psycholo
gicznych wykształconych w toku ewolucji.
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Istota natury ludzkiej: podstawy mechanizmów 
psychicznych wykształconych w toku ewolucji

W rozdziale tym zajmiemy się istotą na
tury ludzkiej postrzeganą z perspektywy 
psychologii ewolucyjnej. Po pierwsze, do
wiedziemy, że każdy gatunek organizmów 
żywych, nie wyłączając człowieka, ma 
swoją naturę, która da się opisać i wy
tłumaczyć. Po drugie, przedstawimy de
finicję mechanizmów psychicznych wy
kształconych w toku ewolucji - podstawo
wych jednostek tworzących naturę ludzką. 
Wreszcie rozważymy dwa przykłady takich 
mechanizmów.

Każdy gatunek m a sw oją naturę

Do natury lwa należy między innymi 
chodzenie na czterech łapach, posiadanie 
wielkiej grzywy oraz polowanie na inne 
zwierzęta w celu zdobycia pożywienia. Do 
natury motyla należy przechodzenie przez 
fazę bezskrzydłej poczwarki, owijanie się 
w kokon, by następnie, po opuszczeniu go, 
wzbijać się w niebo, trzepocząc wdzięcznie 
skrzydełkami, w poszukiwaniu pożywienia 
i partnera. Także sposoby obrony są czę
ścią natury różnych gatunków zwierząt: 
jeż broni się kolcami, skunks śmierdzącą 
wydzieliną, jeleń rogami, a żółw chowa 
się w skorupę. Każdy gatunek na drodze 
ewolucji napotkał odmienne uwarunkowa
nia i musiał rozwiązać swoiste dla siebie 
problemy adaptacyjne.

Ludzie też mają swoją naturę - cechy, 
które sprawiają, że uznać nas można za 
odrębny gatunek. Wszystkie teorie psy
chologiczne zakładają jej istnienie. Dla 
Zygmunta Freuda natura ludzka składa się 
z szalejących popędów seksu i agresji. Dla 
Williama Jamesa - z dziesiątek lub setek

instynktów. Nawet najskrajniejsze teorie 
behawioralne, takie jak teoria radykalnego 
behawioryzmu B. F. Skinnera, zakładają, 
że ludzie mają naturę - w tym wypadku 
składającą się z kilku mechanizmów ucze
nia się. Wszystkie teorie psychologiczne 
opierają się na założeniu istnienia jakiejś 
natury ludzkiej.

Ponieważ ewolucja na drodze doboru 
naturalnego jest jedynym znanym proce
sem przyczynowym, w toku którego mo
gły powstać podstawowe składniki natury 
ludzkiej, wszystkie teorie psychologiczne 
są jawnie albo niejawnie ewolucyjne. Choć 
wielu psychologów unika wykładania wła
snych założeń na temat ewolucji natury 
ludzkiej (przez co są one zawarte impli
cite), nikt nigdy nie sformułował teorii 
psychologicznej odwołującej się do innego 
procesu przyczynowego, mającego wpływ 
na jej powstanie.

Jeżeli ludzie mają swoją naturę, a ewo
lucja przez dobór naturalny doprowadziła 
do jej powstania, to należy zapytać, czego 
możemy się o niej dowiedzieć, badając 
pochodzenie i ewolucję naszego gatunku. 
Czy analizowanie procesu ewolucji mówi 
nam w wypadku gatunku ludzkiego co
kolwiek o jego wytworach? Odpowiedzi 
na te kluczowe pytania zajmują pozostałą 
część niniejszej książki.

Biologia ewolucyjna zajmuje się analizą 
ewolucyjną narządów organizmu. Ewolu
cyjna psychologia zaś skupia się na „na
rządach” psychicznych. Bada ona umysł 
ludzki, traktowany jako zespół mechani
zmów wykształconych w toku ewolucji, 
uruchamiający je kontekst oraz zachowa
nie przez nie wywoływane. Przechodzimy
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więc bezpośrednio do omawiania podklasy 
zjawisk adaptacyjnych, które tworzą umysł 
ludzki - mechanizmów psychicznych, wy
kształconych w toku ewolucji.

Definicja m echanizm u psychicznego  
w ykształconego w toku ewolucji

Mechanizm psychiczny wykształcony 
w toku ewolucji jest to zestaw procesów 
wewnątrz organizmu, posiadający następu
jące właściwości:

1. Mechanizm psychiczny wykształ
cony w toku ewolucji istnieje w swo
jej aktualnej formie, ponieważ w to
ku ewolucji niezmiennie sprzyjał 
przetrwaniu i reprodukcji. Oznacza 
to, że forma tego mechanizmu, jego 
zespól cech, jest jak klucz, który musi 
pasować do zamka (Tooby, Cosmides, 
1992). Jak kształt klucza musi być do
pasowany do wewnętrznego mechani
zmu zamka, tak mechanizm psychiczny 
musi pasować do cech adaptacyjnego 
problemu z zakresu przetrwania i re
produkcji, służąc jego rozwiązaniu. Je 
żeli takiego dopasowania brak, mecha
nizm nie przejdzie przez sito ewolucji.

2. Wykształcony w toku ewolucji me
chanizm psychiczny jest tak zapro
jektowany, że przyjmuje tylko wą
ski zakres informacji. Przykładem 
może być ludzkie oko. Choć wydaje 
nam się, że widzimy niemal wszystko, 
to przecież ludzkie oko percypuje tylko 
niewielki zakres fal elektromagnetycz
nych - ten, który tworzy spektrum 
wizualne. Nie widzimy promieni Roe
ntgena, które są krótsze niż fale na
leżące do zakresu widzialnego, ani fal 
radiowych, które są dłuższe.

Co więcej, nawet w zakresie wizu
alnym oczy przechwytują jedynie nie
wielką część informacji (Marr, 1982). 
Oczy ludzkie wyposażone są w spe
cjalne detektory krawędzi oglądanych 
przedmiotów oraz detektory ruchu, re
agujące na poruszanie się. Wyposa
żone są również w specjalne stożki, 
odbierające informacje o kolorach. Oko 
nie widzi więc wszystkiego. Jest ono 
tak zaprojektowane, że przetwarza je
dynie niewielkie zakresy fal, obejmu
jące określone częstotliwości, zakresy, 
ruch, itd. - wychwytując je z daleko 
większego obszaru potencjalnych infor
macji.

Także mechanizm psychiczny, dzięki 
któremu łatwo uczymy się lęku przed 
wężami, jest tak zaprojektowany, że 
przyjmuje jedynie wąski zakres infor
macji - oślizgłe ruchy giętkich, podłuż
nych organizmów. Nasze preferencje 
dotyczące pożywienia, krajobrazu czy 
partnera opierają się na bardzo ogra
niczonym zakresie informacji spośród 
nieomal nieskończonego bogactwa in
formacji potencjalnie dostępnych. Nie
liczne sygnały uruchamiające każdy 
z mechanizmów to te, które często 
pojawiały się w środowisku ewolu
cyjnych zmian adaptacyjnych lub ta
kie sygnały dochodzące ze środowiska 
współczesnego, które silnie przypomi
nają pradawne sygnały.

3. Sygnały uruchamiające mechanizm 
psychiczny mówią organizmowi, że 
staje w obliczu konkretnego pro
blemu adaptacyjnego. Sygnał w po
staci widoku oślizgłego węża mówi 
nam, że jesteśmy w niebezpieczeń
stwie, że grozi nam uszkodzenie na
szego ciała, a może nawet śmierć. 
Zapachy rzeczy jadalnych - kwaśne
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i zatęchłe oraz słodkie i świeże - 
mówią nam, że musimy rozwiązać pro
blem adaptacyjny, polegający na wybo
rze właściwego pożywienia. Sygnał ze
wnętrzny daje więc znać organizmowi
o pojawieniu się problemu adaptacyj
nego. Dzieje się to prawie zawsze poza 
naszą świadomością; wąchając pizzę, 
nie mówimy sobie: „Aha! Napotykam 
właśnie problem adaptacyjny wyboru 
pożywienia!” . Zapach wyzwala nieświa
dome mechanizmy doboru pożywienia. 
Świadomość problemu adaptacyjnego 
nie jest do tego potrzebna.

4. Dane w ejściow e dochodzące do 
m echanizm u psychicznego zostają 
przetworzone w  reakcje zgodnie 
z procedurami decyzyjnymi. Na wi
dok węża możemy ruszyć do ataku, 
uciec albo zastygnąć w bezruchu. 
Po powąchaniu pizzy wyjętej prosto 
z pieca możemy natychmiast przystąpić 
do jedzenia albo odejść (jeżeli na przy
kład jesteśmy na diecie). Procedury 
decyzyjne - mające postać poleceń „je
żeli... to” - kierują organizm na tę, a nie 
inną drogę.

5. Odpowiedzią mechanizmu psychicz
nego m oże być aktyw ność fizjo
logiczna, przekazanie informacji 
innemu m echanizm owi psychicz
nemu albo w idoczne z zewnątrz 
zachow anie. Widok węża może wy
wołać w tobie reakcję strachu lub 
napięcia (efekt fizjologiczny); możesz 
się zastanawiać, czy lepiej zasty
gnąć w bezruchu czy uciekać (in
formacja do innego mechanizmu psy
chicznego); konsekwencją tego namy
słu jest konkretne działanie, takie 
jak ucieczka (widoczne z zewnątrz 
zachowanie).

Rozważmy na przykład kwestię 
zazdrości seksualnej. Powiedzmy, że 
idziesz na przyjęcie ze swoim part
nerem i wychodzisz na chwilę z po
koju, aby przynieść drinki. Po powro
cie dostrzegasz partnera pochłoniętego 
rozmową z drugim człowiekiem. Stoją 
oni bardzo blisko siebie i patrzą so
bie w oczy, widzisz też, że leciutko 
się dotykają. Te sygnały mogą wy
zwolić reakcję, którą nazywamy za
zdrością seksualną. Sygnały działają 
jako dane wejściowe mechanizmu, su
gerując, że napotkałeś problem ad
aptacyjny - niebezpieczeństwo utraty 
partnera. Dane wejściowe podlegają 
następnie ocenie zgodnie z procedu
rami decyzyjnymi. Jedną z możliwo
ści jest zignorowanie sygnałów i uda
wanie obojętności. Inną jest sformu
łowanie groźby wobec rywala. Jesz
cze inną - atak wściekłości i rzu
cenie się na niego. Wynik działania 
mechanizmu psychicznego może więc 
mieć charakter fizjologiczny (napięcie), 
behawioralny (grożenie, bicie) albo 
może polegać na przekazaniu sygnałów 
do innego mechanizmu psychicznego 
(refleksja nad charakterem waszego 
związku).

6. Wynik działania mechanizmu psy
chicznego nakierowany jest na roz
w iązanie konkretnego problemu 
adaptacyjnego. Tak jak sygnał nie
wierności partnera zgłasza zaistnienie 
problemu adaptacyjnego, tak reakcja 
w postaci zazdrości seksualnej nakie
rowana jest na jego rozwiązanie. Rywal 
pod wpływem gróźb może oddać pole, 
twój partner może zaprzestać flirto
wania z innymi albo też, w wyniku 
refleksji nad charakterem łączącego 
was związku, możesz go zakończyć.
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Każda z tych decyzji może stanowić 
rozwiązanie problemu adaptacyjnego.

Nie znaczy to jednak wcale, że 
będzie to rozwiązanie skuteczne albo 
optymalne. Rywal może nie przestra
szyć się twojej groźby. Partner może 
w dalszym ciągu flirtować z rywa
lem, mimo widocznych oznak twojej 
zazdrości. Chodzi więc nie o to, że 
wynik działania mechanizmu psychicz
nego zawsze prowadzi do skutecznego 
rozwiązania problemu, lecz że ten me
chanizm zazwyczaj rozwiązywał taki 
problem w środowisku, w którym się 
ukształtował.

Z tego bowiem, że dany mechanizm 
działał skutecznie w ewolucyjnej przeszło
ści, wcale nie wynika, że zachowuje tą sku
teczność w nowych warunkach. Apetyt na 
tłuste potrawy pozwalał gromadzić cenne 
zapasy kalorii. Teraz jednak, kiedy pizzę 
czy hamburgera można kupić na każdym 
rogu, tłuszcz nie jest już cennym zapasem. 
Apetyt na tłuszcz prowadzi do nadmiernej 
jego konsumpcji, co z kolei staje się przy
czyną zatkanych arterii oraz ataków serca. 
Nasze życie zostaje zagrożone. Wykształ
cone w toku ewolucji mechanizmy mają 
swoją obecną postać dlatego, że w prze
szłości, kiedy się kształtowały, było to 
korzystne. Czy obecnie spełniają funkcje 
adaptacyjne, to znaczy są korzystne dla 
przetrwania albo reprodukcji? Odpowiedź 
na to pytanie uzyskuje się w wyniku ba
dań empirycznych, którym trzeba poddać 
każdy przypadek z osobna.

Podsumowując, ukształtowany w toku 
ewolucji mechanizm psychiczny jest to 
zestaw procedur wewnętrznych organi
zmu, przyjmujący sygnały ze środowiska 
zewnętrznego i przetwarzający je za po
średnictwem procedur decyzyjnych w re
akcje, które w przeszłości pomagały roz

wiązać dany problem adaptacyjny. Dany 
mechanizm psychiczny przetrwał do na
szych czasów, ponieważ najczęściej pozwa
lał skutecznie rozwiązać konkretny pro
blem adaptacyjny, przed jakim stawali nasi 
przodkowie (w sekcji 2.1 omówione są dwa 
przykłady).

W ażne właśc iw o ści m echanizm ów  
psychicznych  ukształtow anych w toku 
ewolucji

Poddamy teraz analizie kilka istotnych 
właściwości mechanizmów psychicznych 
ukształtowanych w toku ewolucji. Dostar
czają one uzasadnionych kryteriów dla 
„kształtowania umysłu w jego natural
nych połączeniach”, są liczne, złożone oraz 
zazwyczaj związane z konkretnymi pro
blemami. Dzięki nim zachowania ludzkie 
cechują się tak ogromną elastycznością.

Mechanizmy psychiczne ukształtowa
ne w toku ewolucji dostarczają uza
sadnionych kryteriów dla „kształto
wania umysłu w jego połączeniach".
Zgodnie z podstawowym założeniem psy
chologii ewolucyjnej głównym uzasadnio
nym sposobem identyfikowania, opisania 
i rozumienia mechanizmów psychicznych 
jest wyartykułowanie ich funkcji - kon
kretnych problemów adaptacyjnych, które 
mają rozwiązać.

Przykładem niech będzie ciało ludz
kie. Można je opisać na nieskończenie 
wiele sposobów. Dlaczego anatomowie od
różniają od siebie wątrobę, serce, rękę, 
nos czy oczy? Dlaczego takie podziały, 
w przeciwieństwie do innych, uznajemy 
za uzasadnione? Odpowiedzią jest funkcja. 
Wątrobę uznaje się za organ spełniający 
inne funkcje niż serce czy ręka. Oczy 
i nos, choć znajdują się blisko siebie, pełnią
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SEKCJA 2.1 
Dwa przykłady mechanizmów psychicznych ukształtowanych w wyniku ewolucji: 
lęk przed pająkami oraz preferencje przestrzenne

Na obecnym, wczesnym etapie roz
woju psychologii ewolucyjnej żadnego 
mechanizmu psychicznego nie można 
kompletnie opisać. Nie znamy wszyst
kich procedur decyzyjnych, dokład
nej rangi wydarzeń uruchamiających 
mechanizm ani też pełnego zakresu 
możliwych reakcji. Niemniej jednak 
dwa przykłady możliwych mechani
zmów psychicznych pozwolą przedsta
wić cele, jakie stawia sobie ta dyscy
plina nauki.

Rozpatrzmy sprawę lęku przed pa
jąkami oraz preferencji przestrzen
nych. Lęk przed pająkami istnieje 
w swojej obecnej formie, ponieważ 
rozwiązywał on konkretny problem 
w środowisku naszych przodków 
(Marks, 1987). Jest on uruchamiany 
przez bardzo niewielką liczbę sygna
łów, takich jak kształty i ruchy ko
jarzące się z pająkiem. Kiedy uzna 
się obecność pająka za niebezpieczeń
stwo, ta informacja błyskawicznie zo
staje przetworzona za pomocą proce
dur decyzyjnych, które mogą wywołać 
fizjologiczne napięcie oraz rozmaite 
działania. Działania te - jak rozdepta
nie pająka, ucieczka lub wołanie o po
moc - w świecie naszych przodków 
prawdopodobnie zmniejszały zagroże
nie śmiertelnym ukąszeniem. Mecha
nizm lęku przed pająkami rozwią
zuje więc pradawny problem adap
tacyjny. Nieprzypadkowo ludzkie lęki 
i fobie koncentrują się na zachodzą
cych w środowisku zewnętrznym sy

tuacjach, które zagrażały życiu czło
wieka. Lęk przed wężami, pająkami, 
dużą wysokością, ciemnością czy ob
cymi ludźmi jest odbiciem zagrożeń, 
z którymi stykali się nasi przodkowie 
(Marks, 1987).

Preferencje są innymi mechani
zmami psychicznymi ukształtowanymi 
w toku ewolucji. Motywują one orga
nizm do poszukiwania tego, co wzbo
gaca zasoby potrzebne do przetrwania 
lub reprodukcji (Orians, Heerwagen, 
1992). Przykładem mogą być prefe
rencje przestrzenne. Badania wyka
zują, że ludzie konsekwentnie przed
kładają przestrzeń przypominającą sa
wannę nad inne. Ludzie lubią miej
sca obfitujące w wodę, pożywienie 
i kryjówki oraz zapewniające ochronę 
przed niebezpieczeństwami, takimi jak 
zła pogoda czy trzęsienie ziemi. Lu
bią również miejsca wolne od dra
pieżników, pasożytów, trującego jedze
nia oraz wrogo nastawionych obcych 
(Orians, Heerwagen, 1992). Ludzie 
preferują miejsca, w których można 
patrzeć, nie będąc samemu widzia
nym, gdzie dostępnych jest wiele 
punktów obserwacyjnych, a także wie
le możliwości poruszania się (co uła
twia ewentualną ucieczkę).

Kiedy człowiek odwiedza wiele 
miejsc w poszukiwaniu tego, w któ
rym mógłby się zatrzymać, niektóre 
z nich nie odpowiadają jego preferen
cjom. Te natomiast, które odpowia
dają, uruchamiają procedury poznaw-
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cze i decyzyjne. Zależy to zresztą 
również od innych sygnałów, takich 
jak głód, wielkość własnej grupy 
oraz świadomość istnienia w pobliżu 
wrogo nastawionych ludzi. Procedury 
poznawcze i decyzyjne przetwarzają 
dane wejściowe w działanie, polega
jące bądź na pozostaniu w danym miej
scu, bądź też na szukaniu czegoś lep
szego. Ci, którzy podjęli prawidłowe 
decyzje, prawdopodobnie mieli więk
szą szansę przetrwania i reprodukcji 
niż ci, którzy mieli inne preferencje 
albo mniej skutecznie zabezpieczali 
swoje zasoby i zmniejszali zagrożenia.

Choć preferencje przestrzenne róż
nią się znacznie od lęku przed pają
kami, to jednak obydwie grupy mają 
wspólne cechy, które pozwalają je

SEKCJA 2.1 cd.

zaliczyć do mechanizmów psychicz
nych ukształtowanych w toku ewo
lucji: istnieją one dzięki procesom 
doboru naturalnego, są uruchamiane 
przez bardzo konkretny rodzaj infor
macji, charakteryzują się określonym 
zestawem procedur decyzyjnych oraz 
prowadzą do działań, które w dawnych 
czasach rozwiązywały pewien problem 
adaptacyjny.

Ponieważ człowiek w zasadzie mo
że podjąć nieskończoną liczbę działań, 
mechanizmy psychiczne są niezbędne, 
aby ukierunkować te działania zgod
nie z potrzebami adaptacyjnymi. Są 
one konieczne do wyszukiwania i se
lekcjonowania potrzebnych informacji. 
Procedury decyzyjne przekształcają te 
informacje w konkretne działania.

różne funkcje i operują na innego rodzaju 
danych wejściowych (fale elektromagne
tyczne i zapachy). Gdyby jakiś anatom 
próbował połączyć oczy i nos w jedną 
kategorię, brzmiałoby to niedorzecznie. 
Aby zrozumieć działanie poszczególnych 
części ciała, trzeba wyodrębnić ich funkcje. 
Jest to uzasadniony sposób rozumienia ich 
natury.

Psychologowie ewolucyjni uważają, że 
podobne zasady powinno się stosować do

badania mechanizmów ludzkiej psychiki. 
Choć umysł człowieka można podzielić 
na nieskończenie wiele sposobów, więk
szość z nich ma charakter arbitralny. 
W pełni uzasadniona analiza umysłu ludz
kiego za punkt wyjścia obiera funkcje. 
Jeżeli dwie części składowe umysłu pełnią 
różne funkcje, można je uznać za od
dzielne mechanizmy1 (które mogą ze sobą 
współpracować na wiele interesujących 
sposobów).

1 Autor czyni w tym miejscu niebezpieczne założenie o bezpośrednim związku mechanizmu 
danego procesu a funkcjami, jakie ten proces spełnia wobec organizmu. W rzeczywistości ta 
sama funkcja może być realizowana przy pomocy różnych mechanizmów, a dany mechanizm może 
realizować różne funkcje (przyp. red. meryt.).
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M echanizm  psychiczny ukształtowany  
w toku ewolucji jest nakierowany  
na rozw iązyw anie konkretnych pro
blemów. Wyobraźmy sobie, że tłuma
czymy komuś, jak dojechać z Nowego 
Jorku na konkretną ulicę w San Fran
cisco. Jeżeli damy mu ogólną wska
zówkę, w rodzaju „jedź w kierunku 
zachodnim” , to może wylądować rów
nie dobrze w Teksasie, jak na Ala
sce. Ogólna wskazówka nie pomoże 
temu człowiekowi trafić do właściwego 
stanu.

Załóżmy, że udało mu się jednak tam 
trafić. Wskazówka „idź na zachód” by
łaby zupełnie bezużyteczna, bo na za
chód od Kalifornii leży ocean. Podpo
wiedź wskazująca ogólny kierunek nie 
ułatwi mu odnalezienia konkretnego mia
sta w Kalifonii, nie mówiąc już o szu
kanym adresie. Aby więc człowiek ten 
mógł odszukać właściwy stan, miasto, 
ulicę i dom, musi otrzymać dokładniejsze 
wskazówki. Co więcej, choć do szukanego 
miejsca można dotrzeć na wiele sposo
bów, niektóre z nich są dogodniejsze od 
innych.

Szukanie konkretnego adresu po dru
giej stronie kraju jest trafną analogią 
do rozwiązywania problemów adaptacyj
nych. Są one, podobnie jak szukany ad
res, konkretne: nie daj się ukąsić żmii, 
wyszukaj siedlisko nieopodal wody, ob
fitujące w potencjalne kryjówki, unikaj 
trującego pożywienia, wybierz płodnego 
partnera itd. Nie istnieje nic takiego 
jak „ogólny problem adaptacyjny” (Sy
mons, 1992). Wszystkie problemy są 
konkretne.

Konkretne problemy wymagają nie 
mniej konkretnych rozwiązań. Tak jak 
ogólne wskazówki nie pomogą ci tra
fić na szukane miejsce, tak uniwer
salne rozwiązania nie pomogą w zmaga

niach z problemem adaptacyjnym. Weźmy 
przykład dwóch problemów adaptacyj
nych: wyboru odpowiedniego pożywie
nia (przetrwanie) oraz wyboru partnera 
w celu spłodzenia i wychowania potom
stwa (reprodukcja). Trafny wybór poży
wienia wymaga rozpoznania pokarmu po
siadającego wartość kaloryczną, potrzebne 
witaminy i minerały oraz niezawiera
jącego substancji toksycznych. Udany 
wybór partnera polega między innymi 
na umiejętności rozpoznania, czy dany 
kandydat jest płodny i będzie dobrym 
rodzicem.

Jakie może być wspólne rozwiązanie 
tych dwóch problemów i w jakim stopniu 
byłoby ono skuteczne? Ogólna wskazówka 
mogłaby na przykład brzmieć następu
jąco: „Korzystaj z pierwszej okazji, jaka 
się nadarzy” . Skutek mógłby być fatalny: 
zjedzenie trujących roślin lub związek 
z osobą bezpłodną. Jeżeli komuś zdarzyło 
się w ten sposób rozwiązywać swoje 
problemy adaptacyjne, to na pewno nie 
miał okazji stać się jednym z naszych 
przodków.

Rozsądny sposób rozwiązania tych pro
blemów polega na korzystaniu z bar
dziej konkretnych wskazówek. Na przy
kład owoce, które wyglądają świeżo i doj
rzale, mają prawdopodobnie większą war
tość odżywczą niż owoce wyglądające 
na zgniłe. Ludzie o młodym i zdrowym 
wyglądzie będą, przeciętnie rzecz bio
rąc, bardziej płodni niż starzy i scho
rowani. Aby rozwiązać te problemy, po
trzebujemy specyficznych dla danych 
problemów kryteriów  doboru, które 
stanowią część naszych mechanizmów 
psychicznych.

Specyficzność mechanizmów zostaje 
dodatkowo zobrazowana błędami doboru. 
Jeżeli zrobimy błąd w doborze pożywie
nia, istnieje szereg mechanizmów ko
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rygujących. Po skosztowaniu pierwszego 
kawałka czujemy wstrętny smak, dzięki 
czemu możemy szybko wypluć szkodliwe 
pożywienie. Możemy zatrzymać je w gar
dle, a jeżeli zdołało trafić już do żo
łądka - zwymiotować je, wykorzystując 
mechanizm stworzony po to, aby można 
było pozbyć się trujących lub szkodli
wych substancji. Jeżeli natomiast popeł
nimy błąd w doborze partnera, nie można 
go wypluć, zatrzymać czy zwrócić (przy
najmniej na ogól). Naprawiamy błąd w inny 
sposób - opuszczając partnera, wybiera
jąc kogoś innego lub po prostu mówiąc 
tej osobie, że nie chcemy jej więcej 
widzieć.

Podsumowując, specyficzność mecha
nizmów adaptacyjnych przedkładana jest 
nad ogólność, ponieważ (1) ogólne dy
rektywy nie służą rozwiązywaniu kon
kretnych problemów adaptacyjnych, (2) 
jeżeli nawet ogólne dyrektywy są sku
teczne, to ich stosowanie powoduje zbyt 
wiele błędów, są więc dla danego orga
nizmu zbyt kosztowne, (3) to, co nazy
wamy „skutecznym rozwiązaniem”, jest 
inne dla każdego problemu z osobna (kry
teria trafnego wyboru pożywienia róż
nią się od kryteriów trafnego wyboru 
partnera). Rozwiązania adaptacyjne muszą 
więc być wyposażone w określone proce
dury oraz elementy wyczulone na treść 
problemu, aby móc sobie z nim skutecznie 
radzić.

Ludzie w  toku ewolucji w ykształ
cili w iele  m echanizm ów psychicznych.
Ludzie, podobnie jak większość organi
zmów żywych, stykają się z wielką liczbą 
problemów adaptacyjnych. Problemy wy
nikające z walki o byt idą w dziesiątki, 
a nawet setki - by wspomnieć tylko
o regulacji termicznej (zbyt zimno albo

zbyt gorąco), wystrzeganiu się drapież
ników i pasożytów, wyszukiwaniu odpo
wiedniego pożywienia itd. Dochodzą do 
tego problemy reprodukcji, takie jak wy
bór partnera, przyciągnięcie go i za
trzymanie (lub pozbycie się, jeżeli wy
bór będzie nietrafny). Kolejne problemy 
wiążą się z posiadaniem potomstwa: kar
mienie piersią, odstawianie od piersi, 
uspołecznianie, zwracanie uwagi na od
mienne problemy różnych dzieci itd. Ist
nieją też problemy związane z pomaga
niem krewnym, postępowaniem w sytu
acji konfliktów społecznych, obroną przed 
agresywnymi grupami ludzkimi, zajmo
waniem miejsca w hierarchii społecznej
i inne.

Ponieważ każdy problem wymaga in
nego rozwiązania, więc uporanie się 
ze wszystkimi problemami możliwe jest 
dzięki licznym mechanizmom. Tak jak 
nasze ciało posiada tysiące wyspecjali
zowanych organów - serce do pompo
wania krwi, płuca do wchłaniania tlenu, 
wątroba do eliminowania substancji tru
jących - tak i umysł, zgodnie z za
łożeniami niniejszej analizy, musi rów
nież składać się z tysięcy wyspecja
lizowanych mechanizmów. Jako że tak 
wiele różnych problemów adaptacyjnych 
nie może zostać rozwiązanych za po
mocą kilku zaledwie mechanizmów, umysł 
ludzki musi składać się z wielkiej ich 
liczby.

W yspecjalizowanie, złożoność oraz 
w ielość m echanizm ów psychicznych  
ukształtowanych w toku ewolucji um oż
liwiają ludziom znaczną elastyczność  
zachowania. Definicja mechanizmu psy
chicznego, obejmując kluczowe pojęcia sy
gnałów, procedur decyzyjnych oraz reakcji, 
tłumaczy, dlaczego mechanizmy adapta
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cyjne nie są sztywnymi „instynktami”2, 
które nieodmiennie manifestują się po
przez takie samo zachowanie. Przypo
mnijmy sobie przykład mechanizmu pro
dukcji naskórka, który wykształcił się, 
aby chronić ciało pod skórą. Można 
tak ukształtować otoczenie, aby skutecz
nie unikać powtarzających się obtarć. 
W takim wypadku mechanizm produk
cji dodatkowego naskórka nie zostanie 
uruchomiony. Jego aktywacja zależy od 
kontekstowego wkładu ze strony środo
wiska. Na tej samej zasadzie wszyst
kie mechanizmy psychologiczne potrze
bują jakiegoś wkładu, bodźca, aby mogły 
zadziałać.

Mechanizmy psychiczne nie są sztyw
nymi instynktami z innej jeszcze przy
czyny - z powodu procedur decyzyj
nych. Mają one strukturę poleceń wa
runkowych „jeżeli...to” : „Jeżeli wąż syczy, 
uciekam ile sił w nogach” albo „Jeżeli 
chcę zwrócić na siebie uwagę osoby, która 
mi się podoba, uśmiecham się i zmniej
szam dystans” . W wypadku większości 
mechanizmów procedury decyzyjne do
puszczają przynajmniej kilka możliwości 
reakcji. Nawet w najprostszej sytuacji, 
takiej jak spotkanie na swojej drodze 
węża, mamy do wyboru zaatakowanie go 
kijem, zastygnięcie w bezruchu w na
dziei, że sam się oddali, albo ucieczkę. 
Mówiąc ogólnie, im bardziej złożony me
chanizm, tym więcej będzie potencjalnych 
reakcji.

Popatrzmy na stolarską skrzynkę z na
rzędziami. Stolarz wiele potrafi nie dla
tego, że ma jedno „uniwersalne narzę
dzie”, którym może ciąć, dłubać, piło
wać, skręcać, szarpać, wygładzać, rów
noważyć i przybijać. Przeciwnie, stolarz 
może wykonywać tak dużo czynności 
dzięki wielkiej liczbie wyspecjalizowanych 
narzędzi w swojej skrzynce. Tych wy
specjalizowanych narzędzi można używać 
w wielu kombinacjach, które nie by
łyby możliwe w wypadku jednego, bar
dzo wszechstronnego narzędzia. Trudno 
sobie nawet wyobrazić, jak miałoby ta
kie „uniwersalne” narzędzie wyglądać, 
ponieważ nie istnieje coś takiego, jak 
„uniwersalny” problem stolarski. Podob
nie ludzie zyskują na elastyczności dzięki 
posiadaniu wielu złożonych, wyspecjali
zowanych, funkcjonalnych mechanizmów 
psychicznych.

Wraz z każdym nowym mechanizmem 
organizm zyskuje umiejętność wykony
wania nowego zadania. Ptak ma nogi, 
dzięki którym może chodzić; jeżeli dodamy 
skrzydła, może latać; jeżeli dodamy dziób, 
będzie mógł rozbijać orzechy i docierać 
do jadalnego wnętrza. Wraz z każdym 
nowym mechanizmem może wykonywać 
zadania, które przedtem były dla niego 
nieosiągalne. Mając i skrzydła, i nogi, może 
zarówno latać, jak i chodzić.

Wniosek z tego stoi w sprzeczno
ści z powszechnym przeświadczeniem, że 
wielość mechanizmów wewnętrznych pro-

2 Choć autor akcentuje różnice pomiędzy pojęciem mechanizmu psychicznego ukształtowanego 
w toku ewolucji a instynktem, to jednak głębsza analiza prowadzi do konkluzji, że są one 
bardzo podobne, wręcz tożsame. Nie oznacza to słabości proponowanego pojęcia, gdyż samo 
pojęcie instynktu zawierało (wbrew opiniom wielu psychologów) znaczny ładunek plastyczności 
i modyfikowalności zachowania. Różnica wyraża się głównie obejmowanym obszarem zjawisk. 
Główne składowe teorii instynktu to: rozpoznanie znaczących bodźców, napęd zachowania i wzorce 
zachowania. Pojęcie mechanizmu psychicznego odwołuje się zaś raczej do przetwarzania informacji 
i procedur decyzyjnych (przyp. red. meryt.).
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wadzi do malej elastyczności zachowania 
ludzkiego. Jest wręcz przeciwnie. Im więk
szą liczbą mechanizmów dysponujemy, im

więcej czynności jest nam dostępnych, 
tym większa jest elastyczność naszych 
zachowań.

79

Metody testowania hipotez ewolucyjnych

Kiedy dojdzie do sformułowania precyzyj
nej hipotezy na temat mechanizmu psy
chicznego oraz wynikających z niej wnio
sków, trzeba poddać je badaniom empi
rycznym. Psychologowie ewolucyjni dys
ponują całą gamą metod weryfikacji. Psy
chologia ewolucyjna opiera się, jak zoba
czymy, nie na pojedynczej metodzie, lecz 
na dowodach uzyskiwanych z wielu źródeł 
i za pomocą wielu rozmaitych metod (zob. 
tabela 2.3).

Porów nyw anie różnych gatunków

Porównywanie gatunków różniących się 
pod określonym względem jest jednym 
ze sposobów weryfikowania hipotez. Me
toda porównawcza polega na „weryfiko
waniu założeń dotyczących występowania

danej cechy poprzez analizę jej występo
wania u gatunków innych niż te, które 
są w danym wypadku głównym przedmio
tem dociekań” (Alcock, 1993, s. 221). Dla 
przykładu rozważmy następującą hipotezę 
dotyczącą rywalizacji nasienia: duża ilość 
wytwarzanego nasienia służy wypieraniu 
nasienia rywalizującego samca, a poprzez 
to zwiększaniu szansy zapłodnienia ko
mórki jajkowej.

Jedną ze strategii weryfikacji tej hipo
tezy jest porównanie gatunków różniących 
się pod względem rywalizacji nasienia. 
W  gatunkach wysoce monogamicznych 
zjawisko to występuje marginalnie albo 
wcale. U niektórych ptaków (na przykład 
gołębi grzywaczy) i ssaków (na przykład 
gibonów), samice i samce łączą się w pary 
w celu spłodzenia potomstwa i rzadko 
im się zdarzają stosunki płciowe z innym

TABELA 2.3 Metody i źródła danych do weryfikowania hipotez ewolucyjnych

METODY WERYFIKOWANIA 
HIPOTEZ EWOLUCYJNYCH

ŹRÓDŁA DANYCH DO WERYFIKOWANIA 
HIPOTEZ EWOLUCYJNYCH

1. Porównywanie różnych gatunków

2. Porównywanie samców i samic

3. Porównywanie ze sobą osobników danego gatunku

4. Porównywanie tych samych osobników 

w różnych kontekstach

5. Metody eksperymentalne

1. Znaleziska archeologiczne

2. Dane ze społeczeństw łowiecko-zbierackich

3. Obserwacje

4. Zwierzenia

5. Zapiski oraz dokumenty

6. Wytwory człowieka
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partnerem. U innych gatunków, jak szym
pansy, samice kopulują z wieloma samcami 
(Smali, 1992). W gatunkach tych rywaliza
cja nasienia jest bardzo mocna. Jest więc 
ona zaawansowana u gatunków, w których 
panuje promiskuityzm, i marginalna tam, 
gdzie panuje monogamia.

Twierdzenie to poddaje się następnie 
weryfikacji. Możemy uporządkować ga
tunki w zależności od stopnia prawdo
podobieństwa występowania u nich zja
wiska rywalizacji nasienia. Na przykład 
między ssakami naczelnymi najmniej pro
miskuityczne będą goryle, za nimi znajdą 
się orangutany, ludzie i najbardziej pro
miskuityczne szympansy. Ustalamy ilość 
nasienia u każdego z gatunków na podsta
wcie stosunku masy jąder do masy ciała. 
Zgodnie z założeniem płynącym z hipo
tezy rywalizacji nasienia samce gatunków
o wyższym jej stopniu powinny mieć cięż
sze jądra (co wskazuje na większą ilość 
nasienia).

Oto wyniki badań porównawczych. 
Waga jąder goryla stanowi 0,02% wagi 
jego ciała; u orangutana współczynnik ten 
wynosi 0,05%, u człowieka 0,08%, a u nie
zwykle promiskuitycznego szympansa aż
0,27% wagi ciała (Short, 1979; Smith, 
1984). W sumie samce należące do gatun
ków, w których występuje zaawansowane 
zjawisko rywalizacji nasienia, mają cięższe 
jądra niż samce z gatunków, w których to 
zjawisko nie występuje lub występuje mar
ginalnie. Metoda porównawcza potwierdza 
więc hipotezę rywalizacji nasienia.

Metoda polegająca na porównywaniu 
różnych gatunków nie ogranicza się, rzecz 
jasna, do zjawiska rywalizacji nasienia oraz 
wagi jąder. Możemy również porówny
wać gatunki stykające się z konkretnym 
problemem adaptacyjnym z tymi, które 
takiego problemu nie mają. Można więc 
porównywać kozice górskie z kozami rów

ninnymi, aby zweryfikować hipotezę, że 
u kozic wykształciły się mechanizmy lep
szej równowagi i orientacji przestrzennej. 
Można porównywać gatunki stykające się 
z drapieżnikami z takimi, na które dra
pieżniki nie polują, aby sprawdzić, czy 
rzeczywiście u pierwszych wykształciły 
się mechanizmy obronne (takie jak spe
cjalne dźwięki ostrzegawcze, wydawane 
na widok drapieżnika). Porównywanie róż
nych gatunków jest więc bardzo skuteczną 
metodą weryfikacji hipotez dotyczących 
funkcji adaptacyjnych.

Porów nyw anie sam ców  i sam ic

W gatunkach rozmnażających się na dro
dze płciowej występują zwykle dwa ro
dzaje osobników: męskie i żeńskie. Po
równywanie płci jest następną metodą we
ryfikowania hipotez dotyczących adaptacji. 
Jedna ze strategii porównawczych polega 
na analizowaniu różnic w charakterze pro
blemów adaptacyjnych, przed jakimi stają 
samce i samice. Na przykład w tych 
gatunkach, gdzie zapłodnienie następuje 
wewnątrz ciała samicy, samce muszą zmie
rzyć się z problemem adaptacyjnym „nie
pewności ojcostwa” . Nigdy nie mogą mieć 
całkowitej pewności, czy są genetycznymi 
ojcami potomstwa swojej partnerki. Sa
mice nie mają tego problemu. Dobrze 
„wiedzą” , że to ich komórka jajowa, a nie 
komórka rywalki została zapłodniona, po
nieważ znajduje się ona wewnątrz ich ciała.

Możemy więc porównywać samce i sa
mice, aby sprawdzić, czy u samców wy
kształciły się wyspecjalizowane mechani
zmy, których celem byłoby zwiększenie 
szansy ojcostwa. Szczegółowo omówimy 
tę kwestię w rozdziale piątym, tutaj więc 
wystarczy jeden tylko przykład takiego 
mechanizmu. Chodzi o męską zazdrość
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seksualną. Choć, ogólnie rzecz biorąc, obie 
płcie są równie zazdrosne, ostatnie ba
dania pokazują, że zazdrość męska jest 
wyzwalana w daleko większym stopniu niż 
kobieca sygnałami niewierności seksual
nej, będąc jednym ze sposobów rozwiąza
nia problemu niepewnego ojcostwa (Buss, 
Larsen, Westen, Semmelroth, 1992). Raz 
uruchomiona, zazdrość męska wywołuje 
zachowania mające na celu odepchnięcie 
rywala lub zniechęcenie partnerki do nie
wierności. Fakt, że zazdrość męska jest 
częściej wyzwalana sygnałami niewierno
ści seksualnej (a nie na przykład emocjo
nalnej), wskazuje na ten aspekt psychiki 
mężczyzny, który odpowiada związanemu 
z seksem problemowi adaptacyjnemu nie
pewności ojcostwa. Można przypuszczać, 
że tego typu mechanizmów adaptacyjnych 
nie posiadają kobiety, ponieważ nie sty
kają się one z adaptacyjnym problemem 
niepewności macierzyństwa. W sumie po
równywanie przedstawicieli różnych płci 
jest bardzo pomocne przy weryfikowaniu 
hipotez ewolucyjnych.

Porów nyw anie przedstaw icieli tego 
sam ego gatunku

Trzecia metoda polega na porównywaniu 
określonych osobników z innymi osob
nikami należącymi do tego samego ga
tunku. Na przykład stare i młode kobiety: 
nastoletnie dziewczęta mają przed sobą 
wiele lat płodności, zaś kobietom przed 
czterdziestką zostało jeszcze tylko kilka 
lat. Możemy skorzystać z tych różnic, aby 
sformułować i przetestować hipotezy na 
temat adaptacji.

Załóżmy na przykład, że postawiliśmy 
hipotezę, zgodnie z którą młode kobiety 
szybciej niż starsze decydują się na usu
nięcie ciąży, jeżeli nie uda im się związać 
z mężczyzną gotowym do pomocy przy

wychowaniu dziecka. Uzasadnienie ewo
lucyjne takiej hipotezy brzmi następująco: 
ponieważ młode kobiety będą płodne jesz
cze przez wiele lat, mogą sobie pozwolić 
na utratę jednej szansy posiadania dziecka 
i poczekać na lepszą okazję. Starszym 
kobietom następna okazja może się nie 
przytrafić. Hipotezę taką można zweryfi
kować porównując liczbę aborcji, poronień 
i dzieciobójstw w każdej z grup wieko
wych.

Porównywanie osobników należących 
do tego samego gatunku nie ogranicza się, 
rzecz jasna, do wieku. Możemy porówny
wać biednych z bogatymi, aby zweryfiko
wać hipotezę, że biedni są skłonni do więk
szego ryzyka w celu zdobycia zasobów; 
bogaci natomiast będą bardziej „konser
watywni” w obronie swego stanu posia
dania. Można porównywać kobiety mające 
silnych i gotowych do ich obrony braci z je
dynaczkami, aby sprawdzić, czy te drugie 
nie są bardziej narażone na złe traktowanie 
ze strony mężczyzn. Możemy porównywać 
osobników  pod względem atrakcyjności 
dla osobników płci przeciwnej albo pod 
kątem wielkości rodziny. Mówiąc krótko, 
porównywanie osobników należących do 
tego samego gatunku również stanowi nie
zwykle skuteczną metodę weryfikowania 
hipotez ewolucyjnych dotyczących zjawi
ska adaptacji.

Porów nyw anie tych sam ych  osobników  
w różnych kontekstach

Inna metoda polega na porównywaniu za
chowań tego samego osobnika w różnych 
sytuacjach. Na przykład w plemieniu Si
riono, zamieszkującym wschodnią Boliwię, 
pewien mężczyzna, któremu nie wi odło się 
w łowach, utracił kilka żon na rzecz bar
dziej fortunnych myśliwych. Przez słabe 
wyniki w polowaniu oraz odejście żon
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bardzo ucierpiała jego pozycja w grupie. 
Antropolog A. R. Holmberg zaczął polować 
razem z tym nieszczęśnikiem. Dal mu 
zwierzynę, rozgłaszając, że to tamten ją 
upolował, oraz nauczył go polować ze 
strzelbą. W miarę, jak rosła myśliwska 
reputacja mężczyzny, łatwiej mu było po
zyskiwać partnerki seksualne. Przestano 
go wyszydzać; teraz to on mógł wyszydzać 
innych (Holmberg, 1950).

Porównywanie tych samych osobników 
w różnych sytuacjach jest doskonalą me
todą ujawniania mechanizmów psychicz
nych wykształconych na drodze ewolu
cji. Można postawić hipotezę na temat 
problemów adaptacyjnych występujących 
w dwóch różnych sytuacjach, a w kon
sekwencji na temat odpowiednich mecha
nizmów psychicznych. W wypadku męż
czyzny z plemienia Siriono, który zyskał 
wyższą pozycję w grupie dzięki popra
wie swoich możliwości łowieckich, wyż
szy status niewątpliwie wzmocnił jego 
pewność siebie. Oddziałał on również 
na mechanizmy psychiczne innych męż
czyzn z tego plemienia, którzy prze
stali go wyszydzać, a zaczęli okazywać 
szacunek.

Niestety, badaczom niekiedy trudno 
jest czekać, aż sytuacja danego człowieka 
się zmieni. Ludzie często znajdują sobie 
nisze, w których trwają. Kiedy zaś rzeczy
wiście doprowadzają do zmiany sytuacji, 
zmienia się jednocześnie wiele rzeczy, 
na skutek czego badaczowi trudno jest 
wyodrębnić konkretny czynnik odpowie
dzialny za zmianę. Na przykład w wy
padku mężczyzny z plemienia Siriono 
nie jest jasne, czy inni mężczyźni zmie
nili nastawienie do niego, ponieważ za
czął przynosić mięso, czy dlatego, że za
częty się nim interesować kobiety, czy 
też dlatego, że nosił strzelbę. Z po
wodu trudności w wyodrębnieniu konkret

nych czynników  sprawczych naukowcy 
czasami starają się kontrolować sytuację, 
umieszczając ją w ramach eksperymentów 
psychologicznych.

M etody eksperym entalne

W eksperymentach jedna grupa ludzi zo
staje poddana „manipulacji” , a druga jest 
„grupą kontrolną". Powiedzmy, że posta
wiono hipotezę o wpływie zagrożenia z ze
wnątrz na spoistość wewnętrzną grupy. 
Zgodnie z nią u ludzi wykształcił się 
wyspecjalizowany mechanizm psychiczny, 
którego zadaniem jest reagowanie na za
grożenie z zewnątrz, takie jak napad in
nej grupy ludzi. W sytuacji zagrożenia 
spoistość grupy winna rosnąć, co objawi a 
się na przykład faworyzowaniem członków 
własnej grupy oraz wzrostem uprzedzeń 
do osobników z zewnątrz.

Eksperymentatorzy dobierają więc 
przypadkowy grupę ludzi i proszą ich
o przejście do mniejszego pokoju, ponie
waż pokój, w którym się w  tej chwili 
znajdują, przysługuje innej grupie. Zanim 
wyjdą eksperymentator daje im 100 do
larów jako opłatę za udział w badaniu, 
mówiąc, że mają dowolnie podzielić pie
niądze między dwie grupy. Ludzie z grupy 
kontrolnej również otrzymują pieniądze
i to samo polecenie, ale nie mówi się 
im, że ich pokój przysługuje drugiej gru
pie. Porównujemy, w  jaki sposób grupa 
kontrolna i eksperymentalna dzielą pie
niądze. Jeżeli nie ma różnic, to znaczy, 
że nasze przypuszczenie okazało się fał
szywe. Gdyby natomiast grupa zagrożona 
przyznała więcej pieniędzy sobie niż dru
giej grupie, podczas gdy grupa kontro
lna podzieliła je równo, to przypuszcze
nie zostałoby potwierdzone - w sytuacji 
zagrożenia z zewnątrz ludzie wykazują
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szczególną skłonność do faworyzowania 
własnej grupy.

Mówiąc więc ogólnie, metoda ekspe
rymentalna - polegająca na umieszczeniu

porównywanych grup w różnych warun
kach (czasami nazywa się to manipulacją)
- może służyć weryfikacji hipotez dotyczą
cych adaptacji.

Źródła danych do testowania hipotez ewolucyjnych

Psychologowie ewolucyjni dysponują bo
gactwem źródeł, z których mogą czerpać 
dane do weryfikowania hipotez. W tej czę
ści przedstawimy pokrótce niektóre z nich.

Znaleziska archeologiczne

Fragmenty kości znajdowane na całym 
świecie dostarczają danych paleontologicz
nych. z których można wyciągnąć wiele 
interesujących wniosków. Dzięki analizie 
rozpadu cząsteczek węgla można ustalić 
przybliżony wiek czaszek i kości oraz 
śledzić ewolucję wielkości mózgu przez 
tysiąclecia. Kości wielkich zwierząt łow
nych. znajdowane w pradawnych osadach 
ludzkich, pokazują, w jaki sposób nasi 
przodkowie rozwiązywali problem adapta
cyjny zdobywania pożywienia. Skamieniałe 
odchody dostarczają dodatkowych informa
cji o jadłospisie dawnych ludzi. Analiza 
fragmentów kostnych stanowi źródło infor
macji o ranach, chorobach i przyczynach 
śmierci. Znaleziska archeologiczne dostar
czają więc wiedzy o tym, jak żyliśmy i roz
wijaliśmy się, oraz o naturze problemów 
adaptacyjnych, z jakimi borykali się nasi 
przodkowie.

Dane ze społeczności 
zbieracko-łow ieckich

Prowadzone obecnie badania nad społecz
nościami tradycyjnymi, szczególnie tymi,

które są względnie odizolowane od cywi
lizacji Zachodu, również stanowi ą bogate 
źródło informacji służących weryfikowa
niu hipotez ewolucyjnych. Badania antro
pologów Kima Hilla i Hillarda Kaplana 
(1988) pokazują na przykład, że dobrzy 
myśliwi nie odnoszą bezpośrednich ko
rzyści ze swoich umiejętności, ponieważ 
mięso dzieli się równo między wszystkich 
członków grupy, ale korzystają w inny spo
sób, ważny ze względów reprodukcyjnych. 
Ich dzieci otoczone są przez społeczność 
szczególną opieką, dzięki czemu cieszą 
się świetnym zdrowiem. Dobrzy myśliwi 
przyciągają również kobiety, więc mają 
więcej kochanek i atrakcyjne żony.

Ustalenia dotyczące współczesnych 
społeczeństw łowiecko-zbierackich nie są, 
oczywiście, traktowane jak wyrocznia. Po
szczególne plemiona znacznie różnią się 
między sobą. Jednak ustalenia te dostar
czają bogatego materiału, który w połą
czeniu z danymi z innych źródeł pozwala 
formułować i weryfikować hipotezy doty
czące ewolucyjnej psychologii człowieka.

Obserw acje

Systematyczne obserwacje są trzecią me
todą weryfikowania hipotez ewolucyjnych. 
Antropolog Mark Flinn opracował tech
nikę skanowania behawioralnego, słu
żącą systematycznemu zbieraniu informa
cji w Trynidadzie (Flinn, 1988a). Codzien
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nie spacerował po wybranej wsi, wchodził 
do każdego domu i nanosił swoje obserwa
cje na specjalne arkusze. Mógł na przykład 
weryfikować hipotezę, że mężczyźni po
siadający płodne żony uważniej ich pilnują 
niż mężczyźni, których żony nie zachodzą 
łatwo w ciążę (na przykład z powodu 
wieku albo dlatego, że już są w ciąży). 
Stwierdził, że mężczyźni, mający płodne 
żony częściej uczestniczą w bójkach niż 
pozostali. Informacje tego typu uzyskuje 
się z różnych źródeł - od wyszkolonych 
obserwatorów, takich jak Flinn, od mę
żów, żon lub innych wybranych ludzi, od 
przyjaciół i krewnych, a nawet przypad
kowo spotkanych osób. Obserwacja, jak 
zresztą każde źródło informacji, nie jest 
bez wad. Obserwator może kierować się 
swoim nastawieniem czy oczekiwaniem, 
co ma wpływ na zarejestrowane dane. 
Ponadto może on nie mieć dostępu do 
ważnych obszarów ludzkiego zachowania, 
na przykład do sfery pożycia płciowego, 
bo ludzie na ogól strzegą własnej pry
watności. Trzeba więc pamiętać o możli
wych zniekształceniach i uzupełniać ob
serwacje danymi pochodzącymi z innych 
źródeł.

Zw ierzenia

Zwierzenia ludzi będących przedmiotem 
badań są nieocenionym źródłem informa
cji. Uzyskuje się je dzięki wywiadom lub 
kwestionariuszom. Niektóre zjawiska psy
chologiczne można zbadać jedynie w ten 
sposób. Na przykład fantazje seksualne. 
Są to bardzo osobiste doznania, które nie 
pozostawiają żadnych materialnych śladów 
i nie dają się zaobserwować z zewnątrz. 
W jednym z badań psychologowie ewolu
cyjni Bruce Ellis i Donald Symons poddali 
weryfikacji hipotezy na temat różnic w fan

tazjach seksualnych kobiet i mężczyzn. 
Stwierdzili, że fantazje seksualne męż
czyzn mają naturę wizualną, występuje 
w nich więcej partnerek, które częściej 
są zmieniane. Fantazje seksualne kobiet 
są bardziej tajemnicze, romantyczne, uczu
ciowe i uwikłane w ich aktualną sytuacje. 
Bez relacji badanych podmiotów o swoich 
doznaniach tego typu nie można by prze
prowadzić badań.

Zwierzenia wykorzystuje się w celu 
weryfikowania wielu ewolucyjnych hipo
tez psychologicznych, dotyczących wyboru 
partnera (Buss, 1989a), przemocy wobec 
współmałżonka (Daly, Wilson, 1988), me
tod oszukiwania (Tooke, Camire, 1991), 
sposobów zdobywania wysokiej pozycji 
w hierarchii społecznej (Kyl-Heku, Buss, 
1996) oraz wzorców współpracy i pomaga
nia innym (McGuire, 1994).

Jak wszystkie źródła informacji, także 
i zwierzenia podlegają ograniczeniom. Lu
dzie niechętnie mówią o czynach lub my
ślach, które mogą zostać źle ocenione, jak 
na przykład romanse pozamalżeńskie albo 
nietypowe fantazje seksualne. Zdarza się 
więc, że kłamią, a nawet jeśli nie kłamią, 
to nie zawsze zdają sobie sprawę, która 
informacja jest naprawdę ważna. Niekiedy 
mówią coś tylko po to, aby zadowolić bada
cza, lub przeciwn ie - by pokrzyżować mu 
szyki. Dlatego psychologowie ewolucyjni 
starają się nie polegać wyłącznie na tego 
typu relacjach. Dane uzyskiwane z wielu 
źródeł są zawsze bardziej przekonujące.

Zapiski oraz dokum enty

Ludzie zostawiają ślady swojego życia 
w dokumentach. Śluby i rozwody, uro
dziny i śmierć, przestępstwa i wykrocze
nia, wszystko to znajduje w nich odzwier
ciedlenie. Dzięki temu biolog ewolucyjny,
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Bobbi Low, był w stanie zebrać informacje
o ślubach, rozwodach i powtórnych ślu
bach w parafiach szwedzkich przed set
kami lat. Pastorzy z tych parafii prze
chowywali szczegółowe akta z zapisami 
tych wydarzeń. Analizując dane dotyczące 
ślubów i rozwodów przed setkami lat, mo
żemy sprawdzić, czy obyczaje dzisiaj pa
nujące mają długą historię i występowały 
również dawniej, czy też są wytworem 
naszych czasów. Dzięki dokumentom Low 
mógł poddać weryfikacji wiele hipotez 
ewolucyjnych. Na przykład potwierdził, że 
bogaci mężczyźni częściej zaślubiali młod
sze (a przez to bardziej płodne) kobiety niż 
biedni (Low, 1991). Co więcej, im starszy 
był mężczyzna, tym większa była różnica 
wieku między nim a panną młodą. Ten
dencję tę można zaobserwować również 
dzisiaj w wielu kulturach (Kenrick, Keefe, 
1992).

Dokumenty są więc nieocenionym źró
dłem danych pozwalających na weryfi
kację hipotez ewolucyjnych. Oczywiście, 
także i one mają swoje ograniczenia. Na 
przykład statystyki, na których się opie
rają, mogą być błędne łub tendencyjne. 
Dokumenty rzadko też zawierają wszyst
kie informacje, których potrzebują bada
cze, aby wykluczyć alternatywne wyja
śnienia. Jeżeli jednak korzysta się z nich 
łącznie z informacjami z innych źródeł, 
to mogą być dla badaczy prawdziwym 
skarbem.

W ytw ory człow ieka

Przedmioty, które człowiek wytwarza, są 
produktami jego umysłu ukształtowanego 
w toku ewolucji. Na przykład bary szybkiej 
obsługi są wytworem preferencji smako
wych. Hamburgery, frytki czy pizza mają 
dużo tłuszczu, cukru, soli i białka. Sprze

dają się dobrze właśnie dlatego, że wy
korzystują wykształcony w toku ewolucji 
apetyt na te składniki. Analizując potrawy, 
odkrywamy więc preferencje smakowe 
człowieka.

Inne rodzaje wytworów człowieka są 
świadectwem struktury ludzkiego umy
słu. Przemysł pornograficzny i wydaw
nictwa publikujące romanse są przedłu
żeniem ludzkich fantazji. Fakt, że pisma 
pornograficzne kupowane są głównie przez 
mężczyzn, a romanse przez kobiety, wiele 
mówi o seksualnym aspekcie natury mę
skiej i kobiecej (Ellis, Symons, 1990; Sy
mons, 1979). Popularne wątki występu
jące w sztukach teatralnych, malarstwie, 
filmach, muzyce, operach, powieściach, 
telenowelach czy piosenkach wiele mówią
o naszej psychice. Wytwory człowieka 
mogą więc być dodatkowym źródłem infor
macji przydatnych podczas weryfikowania 
hipotez ewolucyjnych.

Przezw yciężanie ograniczeń  
pojedynczego źródła inform acji

Każde źródło informacji ma swoje ogra
niczenia. Skamieliny są niepełne. Bada
jąc istniejące współcześnie społeczności 
łowiecko-zbierackie nie wiemy, w jakim 
stopniu ich aktualne obyczaje są ska
żone wpływami nowoczesnej cywilizacji, 
na przykład telewizją. W  zwierzeniach 
ludzie mogą kłamać - świadomie albo 
nie. Jeżeli chodzi o obserwację, wiele 
ważnych obszarów ludzkiej aktywności 
jest ukrytych przed okiem badacza; te 
zaś, które są jawne, często mogą zostać 
zniekształcone na skutek tendencyjnego 
nastawienia obserwatora. Eksperymenty 
laboratoryjne często są wydumane i prze
prowadzane w sztucznych warunkach, na 
skutek czego nie zawsze można wnio
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ski z nich płynące uogólniać i przenosić 
na obszar normalnego życia. Dokumenty, 
choć pozornie obiektywne, również mogą 
być zniekształcone poprzez długotrwały 
wpływ jakiegoś obyczaju, normy lub świa
topoglądu. Nawet wytwory człowieka mu
szą być interpretowane za pomocą całego 
łańcucha założeń, które nie muszą być 
trafne.

Wyjściem z tej sytuacji jest korzy
stanie z wielu źródeł informacji. Szcze
gólnie cenne są informacje powtarza
jące się w rozmaitych źródłach, różnych 
pod względem metodologicznym. Korzy
stając z wielu źródeł, badacz przezwycięża 
ograniczenia każdego pojedynczego źródła 
i kładzie trwalsze, empiryczne podwaliny 
pod gmach psychologii ewolucyjnej.

Identyfikowanie problemów adaptacyjnych

Jest oczywiste, że ludzie, jak wiele innych 
gatunków, napotkali w toku swej ewolu
cyjnej historii ogromną liczbę problemów 
adaptacyjnych, na skutek czego wykształ
ciły się u nich liczne złożone mechanizmy 
mające za zadanie je rozwiązać. Najważ
niejsze pytanie brzmi: skąd wiemy, jakie 
są te problemy adaptacyjne?

Aby na nie odpowiedzieć, trzeba doko
nać niezbędnych rozróżnień. Żadna praca 
teoretyczna, choćby najobszerniejsza, nie 
jest w stanie dostarczyć kompletnej li
sty problemów adaptacyjnych, jakie musiał 
rozwiązać gatunek ludzki. Składa się na to 
kilka powodów. Po pierwsze, nie potrafimy 
cofnąć zegara ewolucji, by naocznie się 
przekonać, jak wyglądało życie naszych 
przodków. Po drugie, każdy nowy me
chanizm adaptacyjny tworzy kolejne pro
blemy, takie na przykład, jak konieczność 
koordynacji z innymi mechanizmami ada
ptacyjnymi. Zidentyfikowanie wszystkich 
problemów adaptacyjnych gatunku ludz
kiego jest ogromnym zadaniem, które bę
dzie absorbowało naukowców w nadcho
dzących dekadach. Niemniej jednak można 
już teraz sformułować kilka wskazówek na 
przyszłość.

W skazówki dostarczane przez 
w spółczesną teorię ewolucji

Pierwsza ze wskazówek wynika ze współ
czesnej teorii ewolucji, mówiącej nam, 
że różnicująca reprodukcja genów kodują
cych cechy organizmu, zachodząca poprzez 
spłodzenie własnego potomstwa lub poma
ganie swoim krewnym w wypełnianiu za
dań reprodukcyjnych, jest maszyną napę
dzająca proces ewolucji. Dlatego wszystkie 
problemy adaptacyjne muszą z definicji 
mieć choćby pośredni związek z repro
dukcją.

Na początek możemy więc wyróżnić 
następujące, obszerne klasy problemów 
adaptacyjnych:

1. Problemy przetrwania i rozwoju:
doprowadzenie danego organizmu do 
momentu, w którym sam jest zdolny do 
reprodukcji.

2. Problemy doboru partnera: wybór, 
pozyskanie i utrzymanie partnera oraz 
wykonywanie czynności seksualnych 
niezbędnych do udanej reprodukcji.

3. Problemy rodzicielstwa: dbanie o to, 
aby potomstwo przeżyło i osiągnęło
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fazę rozwoju, w której samo jest się 
w stanie reprodukować.

4. Problemy pomocy krewnym: poma
ganie w wypełnianiu zadań reproduk
cyjnych krewnym, którzy noszą w so
bie kopie naszych genów.

Te cztery klasy problemów stanowią dobry 
punkt wyjścia i wskazują kierunek poszu
kiwań. Same w  sobie jednak charaktery
zują się wysokim stopniem ogólności i nie 
mówią nam, jakie specyficzne problemy 
adaptacyjne napotykają ludzie i czym się 
one różnią od problemów właściwych in
nym organizmom.

W skazówki w ynikające z poznania  
uniw ersalnych struktur gatunku 
ludzkiego

Drugim źródłem wskazówek pomagają
cych zidentyfikować problemy adaptacyjne 
jest nagromadzona wiedza o uniwersal
nych strukturach zbiorowości ludzkich. 
Wszyscy ludzie, z wyjątkiem pustelników; 
żyją w  grupach. Świadomość tego faktu 
podsuwa szereg problemów adaptacyj
nych, które ludzie w toku ewolucji musieli 
rozwiązać. Na przykład trzeba nauczyć się 
rozpoznawać, czy jest się członkiem grupy 
czy też zostało się z niej wykluczonym 
lub poddanym ostracyzmowi (Baumeister, 
Leary, 1995). Innym problemem wynikają
cym z ciągłego przebywania w grupie jest 
bezpośrednia rywalizacja o dostęp do za
sobów, zwiększających szanse przetrwania 
i reprodukcji.

Wszystkie znane społeczności ludzkie 
zbudowane są hierarchicznie. Jest to cecha 
strukturalna naszego gatunku. Uniwersal
ność hierarchii wskazuje na następną klasę 
problemów adaptacyjnych (zob. rozdział 
12). Zaliczamy do niej problem zdoby

wania pozycji (im wyższa pozycja, tym 
lepszy dostęp do zasobów) oraz utrzyma
nia jej, problem rywali walczących o zdo
bytą przez nas pozycję, a także pro
blem konsekwencji gniewu kogoś zajmu
jącego wyższą pozycję, komu zagrażamy 
naszą ekspansywnością. Podsumowując, 
wyróżnienie uniwersalnych właściwości, 
cechujących interakcje w społecznościach 
ludzkich - takich jak konieczność ży
cia w grupie oraz istnienie hierarchii - 
pozwala zidentyfikować problemy adapta
cyjne człowieka.

W skazówki pochodzące z obserw acji 
społeczności tradycyjnych

Trzecim źródłem wskazówek jest ob
serwacja społeczności tradycyjnych, ta
kich jak społeczności łowiecko-zbierackie. 
Istnieją dowody, że formy ich życia bar
dziej przypominają warunki, w jakich 
rozwijał się gatunek ludzki, niż formy 
życia współczesnych społeczeństw. Zgro
madzono przekonujące dowody, że lu
dzie zajmowali się łowiectwem i zbierac
twem przez 99% swojej historii - a więc 
przez kilka milionów lat, zanim 10000 
lat temu narodziło się rolnictwo (Tooby, 
DeVore, 1987). Traktowali oni wielkie 
zwierzęta jako zwierzynę łowną. Badanie 
obyczajów społeczeństw łowiecko-zbierac- 
kich dostarcza więc wielu wskazówek na 
temat problemów adaptacyjnych, które na
potykali nasi przodkowie.

Upolowanie wielkiego zwierza w poje
dynkę jest właściwie niemożliwe, szcze
gólnie jeżeli dysponuje się taką bronią, 
jaka istniała przed wynalezieniem strzelby. 
W społeczeństwach łowiecko-zbierackich 
polowanie na grubego zwierza odbywa 
się prawie zawsze w grupach. Aby osią
gnąć sukces, trzeba rozwiązać cały sze
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reg problemów adaptacyjnych, takich jak 
właściwy podział pracy czy koordynacja 
działań grupy. Obydwa wymagają sprawnej 
komunikacji.

W skazówki p łynące z paleoarcheologii

Czwartym źródłem wskazówek są wyko
paliska archeologiczne. Na przykład ana
liza zębów naszych przodków pozwala 
snuć przypuszczenia o tym, co jedli. Ana
liza uszkodzeń kości wiele mówi o tym, jak 
umierali. Z kości można nawet wyczytać, 
jakie choroby trapiły rodzaj ludzki, co 
wskazuje na następną grupę problemów 
adaptacyjnych.

W skazówki w ynikające z analizy  
obecnie funkcjonujących m echanizm ów

Piątym i bardzo bogatym źródłem informa
cji są obecnie funkcjonujące mechanizmy, 
właściwe człowiekowi. Fakt, że najczę
ściej powtarzające się w różnych kulturach 
fobie dotyczą węży, pająków, wysokości 
oraz obcych ludzi, a nie na przykład sa
mochodów czy gniazdek elektrycznych, 
jest ważnym źródłem wiedzy o tym, jak 
nasi przodkowie walczyli o byt. Mówi 
nam on, że rozwinęliśmy w sobie skłon
ność do odczuwania lęku w nawiązaniu 
do zagrożeń pradawnych, a nie współcze
snych. Uniwersalność zazdrości seksualnej 
uzmysławia nam, że nasi praprzodkowie 
i praprzodkinie niekoniecznie byli sobie 
wierni. Gdyby zawsze dotrzymywali sobie 
wierności, to u mężczyzn nie musiałby się 
wykształcić potężny mechanizm zazdrości 
seksualnej, o którym wiadomo, że jest 
główną przyczyną przemocy małżeńskiej 
i morderstw popełnianych na osobie part
nerki (Daly, Wilson, 1988). Funkcjonujące 
obecnie mechanizmy psychiczne stanowią

więc okno, przez które możemy ujrzeć na
turę problemów adaptacyjnych, trapiących 
niegdyś naszych przodków.

W skazówki w ynikające z analizy zadań

Formalną procedurą identyfikowania pro
blemów adaptacyjnych jest analiza za
dań (Marr, 1982). Punktem wyjścia jest 
spostrzeżenie dotyczące struktury grup 
ludzkich (przykład: ludzie żyją w grupach 
zorganizowanych hierarchicznie) albo do
brze udokumentowanego zjawiska (przy
kład: ludzie faworyzują swoich genetycz
nych krewnych). Przeprowadzając analizę 
zadań, stawiamy następujące pytanie: ja
kie zadania poznawcze lub behawioralne 
trzeba wykonać, aby dana struktura lub 
zjawisko mogły zaistnieć?

Rozważmy spostrzeżenie, że ludzie 
chętniej pomagają swoim krewnym niż 
osobom niespokrewnionym. Jeżeli ktoś 
jest studentem, to istnieje duże praw
dopodobieństwo, że rodzice w jakiś spo
sób mu pomagają w opłatach za studia, 
wynajęciu pokoju, kupowaniu ubrań czy 
pokrywaniu kosztów transportu. Zarazem 
według wszelkiego prawdopodobieństwa 
rodzice nie pomagają dzieciom swoich są
siadów, nawet jeżeli je bardzo lubią. Pomoc 
rodzicielska jest oczywiście tylko jednym 
przykładem rozpowszechnionej tendencji 
do pomagania tym, którzy noszą w sobie 
kopie naszych genów. Ludzie zazwyczaj 
bardziej pomagają bliskim krewnym niż da
lekim, szczególnie w sytuacjach zagroże
nia życia (Burnstein, Crandall, Kitayama, 
1994).

Analiza zadań polega na wyodrębnianiu 
zadań poznawczych, które trzeba wyko
nać, aby zaistniało rozpatrywane zjawisko. 
Pod uwagę bierze się przy tym tylko te 
informacje, które były dostępne w śro
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dowisku naszych przodków. Na przykład 
ludzie muszą umieć rozpoznawać, kto nosi 
w sobie kopie ich genów - jest to problem 
rozpoznawania pokrewieństwa. Problem 
ten musieli rozwiązać, dysponując tylko 
tymi informacjami, które były wówczas 
dostępne, a więc na przykład podobień
stwem fizycznym. Ponadto ludzie muszą 
umieć rozpoznawać, jak blisko są z kimś 
spokrewnieni - to z kolei problem blis
kości pokrewieństwa. Na ogól nie myśli 
się o tym świadomie; wszystko zachodzi 
automatycznie. Mówiąc krótko, analiza za
dań pozwala nam zidentyfikować problemy 
adaptacyjne, które musiały zostać rozwią
zane, aby dane zjawisko mogło zaistnieć.

Organizacja problem ów  adaptacyjnych

Większa część tej książki dotyczy proble
mów adaptacyjnych człowieka oraz mecha
nizmów psychicznych, które wykształciły 
się w kontakcie z nimi. Zaczniemy od 
problemów walki o byt, ponieważ bez 
zwycięstwa w tej walce nie byłoby re
produkcji. Następnie przejdziemy bezpo
średnio do problemów doboru partnera, 
włączając w to kwestie znalezienia, po
zyskiwania i utrzymania pożądanego part
nera. Później zajmiemy się „produktami” 
związku dwojga ludzi - czyli dziećmi.

Potomstwo ludzkie nie przetrwałoby bez 
pomocy rodziców, więc stosowny rozdział 
poświęcony będzie opisowi sposobów in
westowania rodziców w dzieci. Wszystko 
to dzieje się w ramach szerszej grupy 
krewniaczej, połączonej pasemkami kodu 
DNA, wspólnymi ludziom spokrewnionym 
ze sobą.

Następnie przejdziemy do społecznego 
środowiska człowieka. Sedno tej części 
stanowić będą rozdziały poświęcone za
gadnieniom współpracy, agresji, konfliktu 
płci oraz pozycji społecznej.

Rozdział końcowy wraca do zagadnień 
ogólniejszych, skupiając się na dwóch 
kwestiach. Po pierwsze, omówimy unika
towy aspekt natury ludzkiej, jakim jest 
kultura. Rozpatrywać będziemy konse
kwencje faktu, że przyszło nam żyć we 
współczesnym świecie z mózgami wy
kształconymi w epoce kamiennej i po
czynimy spekulacje na temat przyszłości 
gatunku homo sapiens. Następnie podej
miemy próbę przefonnułowania podstawo
wych działów psychologii, patrząc na nie 
z perspektywy ewolucyjnej. Rozważymy 
bardziej szczegółowo kwestie myślenia 
racjonalnego (psychologia poznawcza), do
minacji (psychologia osobowości), psycho
patologii (psychologia kliniczna) oraz rela
cji społecznych (psychologia społeczna).

Podsumowanie

Niniejszy rozdział poruszał cztery tematy: 
(1) logiki tworzenia hipotez na temat 
mechanizmów psychicznych ukształtowa
nych w toku ewolucji, (2) produktów 
procesu ewolucyjnego, (3) natury me
chanizmów psychicznych ukształtowanych 
w toku ewolucji oraz (4) naukowych pro
cedur weryfikowania hipotez.

Rozpatrywanie logiki hipotez ewolucyj
nych rozpoczyna się od opisu czterech 
poziomów analizy, od najbardziej ogólnego 
do najbardziej szczegółowego - ogólna 
teoria ewolucji, pośrednie teorie, wyspe
cjalizowane hipotezy ewolucyjne oraz kon
kretne założenia wypływające z tych hi
potez. Jedną metodą tworzenia hipotez
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jest posuwanie się od najwyższego piętra 
w dół. Teorie pośrednie mogą dać asumpt 
do stworzenia kilku hipotez. Z każdej 
z nich z kolei da się wyprowadzić kilka 
weryfikowanych przypuszczeń. Proces ten 
można nazwać strategią tworzenia hipotez 
i przypuszczeń od góry do dołu.

Według drugiej metody punktem wyj
ścia jest zaobserwowane, realnie istniejące 
zjawisko, na przykład fakt, że mężczyźni 
przywiązują dużą wagę do kobiecego wy
glądu. Następnie wyprowadza się hipotezę 
dotyczącą funkcji tego zjawiska. Ta metoda 
z dołu do góry nazywa się odwrotną inży
nierią i jest pożyteczna jako uzupełnienie 
metody „góra - dół” , szczególnie z tego 
względu, że wiele zjawisk dotyczących 
człowieka znamy na długo przedtem, za
nim potrafimy wyjaśnić je naukowo.

W efekcie procesu ewolucji powstają 
trzy rodzaje wytworów: adaptacje, pro
dukty uboczne oraz przypadkowy szum. 
Choć wszystkie trzy wytwory są ważne 
i naukowcy różnią się w ocenach za
kresu każdego z nich, to psychologowie 
ewolucyjni koncentrują się na adaptacjach. 
Dokładniej rzecz biorąc, koncentrują się na 
jednej klasie adaptacji właściwych człowie
kowi: mechanizmach psychicznych.

Mechanizmy psychiczne działają na za
sadzie przetwarzania informacji. Istnieją 
one w swojej obecnej formie, ponieważ 
podczas długiej historii ewolucji gatunku 
ludzkiego okazały się skuteczne w roz
wiązywaniu konkretnych problemów walki
o byt i reprodukcji. Skonstruowane są 
w ten sposób, że uwzględniają jedynie 
wąskie pasmo informacji, przekształcają je 
poprzez procedury decyzyjne i dają wy
nik w postaci pobudzenia fizjologicznego, 
przekazania informacji do innego mecha
nizmu psychicznego albo jawnego działa
nia. Rolą mechanizmu psychicznego jest 
rozwiązanie konkretnego problemu adap

tacyjnego. Dzięki ewolucji ludzki umysł 
jest w stanie połączyć ze sobą w jedną 
całość wiele mechanizmów psychicznych 
ukierunkowanych na konkretny problem 
funkcjonalny.

Kiedy dana hipoteza na temat mechani
zmu psychicznego zostanie sformułowana, 
należy ją zweryfikować. Weryfikowanie 
hipotez ewolucyjnych polega na porów
nywaniu w celu stwierdzenia, czy grupy, 
które w myśl danej hipotezy powinny się 
różnić, rzeczywiście się różnią. Porówny
wać można różne gatunki, samce i samice 
tego samego gatunku, różnych osobników 
tej samej płci oraz działania tego samego 
osobnika w różnych kontekstach.

Po wybraniu konkretnej metody po
równawczej trzeba zdecydować, z jakich 
źródeł informacji się korzysta. Psycho
logia ewolucyjna dysponuje bogactwem 
źródeł, takich jak wykopaliska archeolo
giczne, współcześnie istniejące społeczno
ści łowiecko-zbierackie, zwierzenia, obser
wacje, eksperymenty laboratoryjne, doku
menty oraz wytwory człowieka.

Każde źródło informacji ma swoje 
mocne i słabe strony. Każde dostarcza 
informacji, które zazwyczaj nie mogłyby 
być uzyskane w tej samej formie z innego 
źródła. Każde zarazem ma swoiste, jemu 
tylko właściwe wady i ograniczenia. Mó
wiąc ogólnie, weryfikowanie hipotez ewo
lucyjnych za pomocą informacji z dwóch 
lub więcej źródeł jest lepsze niż korzysta
nie z jednego źródła, bo ustanawia mocne 
podstawy empiryczne.

W ostatniej części niniejszego roz
działu opisano podstawkowe klasy proble
mów adaptacyjnych. Będą one stanowiły 
główny temat aż do końca tej książki. Ze 
współczesnej teorii ewolucji wyprowadzić 
można cztery klasy problemów adaptacyj
nych: walki o byt i rozwoju, doboru part
nera, rodzicielstwa oraz pokrewieństwa.
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Identyfikowanie problemów adaptacyjnych 
ułatwiają wskazówki pochodzące ze znajo
mości uniwersalnych struktur zbiorowości 
ludzkich, tradycyjnych społeczności ple
miennych, paleoarcheologii, analizy zadań 
oraz obecnie istniejących mechanizmów

psychicznych. Obecnie istniejące mecha
nizmy, takie jak lęk wysokości, zamiłowa
nie do tłustego jedzenia oraz preferowa
nie miejsc przypominających sawannę, są 
oknem na świat problemów adaptacyjnych 
występujących w dawnych czasach.





CZĘŚĆ DRUGA

Problemy walki o byt

Ta część składa się z jednego rozdziału, poświęconego przystosowywaniu 
się ludzi do walki o byt. Darwin wymyślił zwrot „wrogie siły natury” dla 
opisania sii, które zagrażają życiu. Współcześni ludzie są potomkami tych, 
którzy zwyciężyli w walce z wrogimi silami. Początek rozdziału trzeciego 
dotyczy problemów zdobywania pożywienia i stanowi analizę hipotezy 
łowieckiej, hipotezy zbierackiej oraz hipotezy czyszczenia. Następnie 
poddajemy analizie mechanizmy wyboru miejsca osiedlenia i związane 
z nim preferencje. Kolejno opiszemy lęki, fobie i niepokoje oraz inne 
adaptacje służące walce z zagrożeniami płynącymi ze środowiska, od 
jadowitych żmij do chorób. Próbujemy odpowiedzieć na intrygujące pytanie, 
czy ludzie są zaprogramowani, by umrzeć. Rozdział trzeci kończy się 
prowokacyjną analizą prawdziwej zagadki ewolucyjnej - dlaczego niektórzy 
ludzie popełniają samobójstwo.





3 Walka z wrogimi siłami 
natury: walka ludzkiego 
gatunku o byt

Nie ma niczego takiego w ludzkim organizmie, co by sie nigdy nie psuło.
Randolph Nesse i George Williams (1994, s. 19)

Reprodukcja różnicująca stanowi niezbęd
ny warunek procesu ewolucji, maszynę, 
która kieruje doborem naturalnym. Aby 
się reprodukować, organizm musi żyć - 
przynajmniej przez jakiś czas. Najlepiej 
ujął to Karol Darwin: „Ponieważ rodzi się 
więcej osobników, niż może przetrwać, 
musi istnieć walka o byt, albo z in
nymi osobnikami tego samego gatunku, 
albo z przedstawicielami innych gatunków, 
albo wreszcie z przeciwnościami natury” 
(1959). Logiczne więc, że analiza adap
tacyjnych problemów walki o byt jest 
punktem wyjścia ewolucyjnej psychologii 
człowieka.

Życie stwarza problemy, i to wielką ich 
liczbę. Choć nasz obecny styl życia bardzo 
nas chroni, każdemu zdarzyło się zetknąć 
z silami zagrażającymi życiu. Darwin na
zwał je „wrogimi silami natury” . Należą 
do nich klimat, pogoda, brak jedzenia, tru
cizny, choroby, pasożyty, drapieżniki oraz 
niebezpieczni ludzie.

Każda z tych sił stawia człowieka wo
bec problemów adaptacyjnych, które pow
tarzały się w każdym pokoleniu na prze
strzeni całej historii gatunku. W walce 
z nimi wykształciły się skuteczne me
chanizmy przetrwania. Stanowiły one filtr 
nieprzepuszczający tych, którzy ulegli cho
robom, pasożytom, drapieżnikom, suro
wym zimom czy długim, suchym la
tom. Jak zanotował Darw in, „w wiel
kiej batalii życia [...] struktura każ
dego organizmu nawiązuje w decydu
jący - choć często ukryty - sposób 
do struktury wszystkich innych stworzeń 
organicznych, z którymi rywalizuje o po
żywienie i terytorium, przed którymi musi 
uciekać lub na które poluje” (1959).

Przypatrzmy się więc fascynującej ko
lekcji adaptacji, które stanowią ludzką ma
szynerię walki o byt - mechanizmom ciała 
i umysłu tak ukształtowanym, by pokony
wać wrogie siły natury. Pierwszym proble
mem jest zdobycie paliwa dla tej maszynerii.
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Zdobywanie i wybór pożywienia

Bez wody i pożywienia wszyscy byśmy 
umarli: „Pożywienie jest podstawowym 
czynnikiem ograniczającym lub stymulu
jącym rozwój całego systemu adaptacyj
nego danego gatunku” (Tooby, UeVore, 
1987, s. 234). Rzeczywiście, większość 
zwierząt spędza na szukaniu, zdobywaniu 
oraz spożywaniu pokarmu więcej czasu niż 
na jakiejkolwiek innej czynności (Kozin, 
1996). Jedzenie jest równie niezbędne dla 
przetrwania, co znalezienie partnera dla 
reprodukcji. We współczesnym świecie lu
dzie po prostu idą do sklepu spożywczego 
albo restauracji. Nasi przodkowie, prze
mierzający trawiaste sawanny, nie mieli 
tak dobrze. Wiele przeszkód dzieliło głód
o poranku od pełnego żołądka pod wieczór.

Najbardziej palącą sprawą przy wybo
rze pożywienia jest umiejętność pozyski
wania odpowiedniej liczby kalorii i skład
ników odżywczych, takich jak sód, wapń
i cynk, a zarazem unikania toksyn, które 
mogą spowodować gwałtowaną śmierć or
ganizmu (Rozin, Schull, 1988). Trzeba 
umieć rozpoznawać pożywienie, zdobywać 
je, przygotowywać i konsumować, a na
stępnie trawić w celu wchłonięcia skład
ników odżywczych. Działania trzeba sko
ordynować z oceną własnej sytuacji meta
bolicznej, rozpoznając, czy bilans energe
tyczny nie jest ujemny - to znaczy spala 
się więcej kalorii niż pozyskuje - albo czy 
nie brakuje jakiegoś konkretnego skład
nika odżywczego (Rozin, Schull, 1988).

Problemy wyboru pożywienia są szcze
gólnie ważne dla organizmów wszystko
żernych - to jest takich, które odżywiają 
się i roślinami, i zwierzętami - jak na 
przykład ludzie i szczury. Spożywanie roz
maitych potraw - roślin, orzechów, nasion, 
owoców, mięsa - zwiększa niebezpieczeń

stwo zatrucia, ponieważ substancje tok
syczne są w świecie roślin bardzo rozpo
wszechnione. Wielkim osiągnięciem teorii 
ewolucji jest stwierdzenie, że toksyny 
pochodzenia roślinnego same wykształciły 
się w toku procesów adaptacyjnych, ponie
waż zmniejszają prawdopodobieństwo, że 
dana roślina zostanie zjedzona. Substan
cje toksyczne zabezpieczają więc rośliny 
przed zjedzeniem, ale szkodzą ludziom 
i innym stworzeniom odżywiającym się 
roślinami. W bardzo dosłownym znaczeniu 
tego słowa - nasi przodkowie byli w kon
flikcie z roślinami.

W ybór pożyw ienia u szczurów

Szczury, jeden z najczęściej badanych ga
tunków wszystkożernych, dostarczają zna
komitego materiału do analizowania pro
blemów adaptacyjnych związanych z wybo
rem pożywienia. Młode szczury odżywiają 
się wyłącznie mlekiem matki, co zabezpie
cza je przed spożyciem substancji toksycz
nych, dopóki same nie zaczną zdobywać 
jedzenia.

U szczurów wykształciła się predylek
cja do pokarmów słodkich, stanowiących 
bogate źródło kalorii, oraz do unikania 
pokarmów gorzkich, które często zawie
rają substancje toksyczne. Szczury dosto
sowują swoje zachowanie do przynajmniej 
trzech stanów wewnętrznych: niedoboru 
wody, kalorii i soli (Rozin, Schull, 1988). 
Eksperymenty dowodzą, że wykazują one 
niezwykły pociąg do soli, kiedy po raz 
pierwszy odczują jej niedobór. Podob
nie zwiększają ilość pochłanianych potraw 
słodkich i wody, kiedy zaczyna brakować 
im energii i płynów. Przypuszczalnie są 
to wykształcone w toku ewolucji mechani
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zmy, których zadaniem jest rozwiązywanie 
adaptacyjnego problemu wyboru pożywie
nia oraz koordynowanie odżywiania się 
z potrzebami organizmu (Rozin, 1976).

To jednak nie wszystko. Szczury wy
kazują silną neofobię, to jest awersję 
do nowych potraw. Pożywienia, którego 
nie znają, próbują w maleńkich porcjach, 
a w dodatku każdą potrawę oddzielnie - ni
gdy razem. Dzięki temu mogą się przeko
nać, która potrawa im zaszkodziła, i unikają 
spożycia śmiertelnej dawki substancji tok
sycznych. Co ciekawe, jeżeli szczur zacho
ruje po zjedzeniu równocześnie potrawy 
znanej i nowej, zaczyna unikać jedynie 
tej drugiej. Wydaje się więc zakładać, że 
znane pożywienie jest bezpieczne, a nowe 
stało się przyczyną choroby.

Nawet szczur posiada więc skompli
kowany zestaw mechanizmów służących 
rozwiązywaniu problemów adaptacyjnych 
wyboru jedzenia. Adaptacyjne rozstrzy
gnięcia innego ssaka wszystkożernego - 
człowieka - są nie mniej wyszukane.

W ybór pożyw ienia u ludzi

Na całym świecie ludzie wydają więcej 
pieniędzy na jedzenie niż na cokolwiek 
innego. Obywatele krajów zachodnich, ta
kich jak Niemcy czy Stany Zjednoczone, 
przeznaczają na jedzenie 21% swoich do
chodów, co sprawia, że wydatki na ten cel 
zajmują drugie miejsce, po wydatkach na 
rozrywkę. W  biedniejszych krajach, takich 
jak Indie czy Chiny, na jedzenie wydaje 
się 50% dochodów. Na całym świecie 
jedzenie znajduje się w centrum relacji 
między rodzicami a dziećmi. Dla przetrwa
nia we wczesnym okresie życia nic nie 
ma większego znaczenia niż umiejętność 
rozróżniania, co można jeść, a czego trzeba 
unikać.

Wspólne jedzenie jest jednym z pod
stawowych obyczajów społeczności ludz
kich. W niektórych społecznościach, jak 
u Kwakiutlów z północno-zachodniego 
wybrzeża Ameryki Północnej, bogaci męż
czyźni urządzają uczty, na których wszy
scy piją i jedzą godzinami, a zarazem po 
wystawności poczęstunku oceniają status 
mężczyzny (Piddocke, 1965; Vayda, 1961). 
W innych kulturach, jak u !Kung San 
z Botswany, istnieją specjalne słowa na 
różne rodzaje głodu, na przykład „głodu 
mięsa" (Shostak, 1981). Dzielenie się 
żywnością stanowi ważny element zalo
tów, oznacza bliskość oraz służy zawarciu 
pokoju po zakończeniu konfliktu (Buss, 
1994). W  Ameryce święta rodzinne, ta
kie jak Święto Dziękczynienia, wiążą się 
na ogół z wystawnym ucztowaniem, pod
czas którego wszyscy wspólnie jedzą in
dyka z nadzieniem, żurawinę oraz ciasto 
z dyni.

Rybacy opowiadają, że złowili „taaką” 
rybę, rolnicy rozmawiają o obfitości swoich 
zbiorów, myśliwi o umiejętności ustrzele
nia grubego zwierza. Mężczyzna, który nie 
umie zdobywać pożywienia, może utracić 
pozycję w grupie (Hill, Hurtado, 1996; 
Holmberg, 1950). W  niektórych kultu
rach, na przykład w plemionach Ganda 
i Thonga ze środkowej Afryki albo Aszanti 
z wybrzeża Nigerii, kobiety rozwodzą się 
z mężczyznami, którym nie udaje się zdo
być pożywienia (Betzig, 1989). Nawet mity 
i obyczaje religijne pełne są picia i jedzenia
- Ewa i Adam jedzą jabłko, Jezus zamienia 
wodę w wino oraz rozmnaża dwie małe 
ryby i pięć chlebów jęczmiennych, obowią
zują zakazy spożywania wieprzowiny.

Pożywienie i konsumowanie stały się 
podstawą często używanych metafor. Mó
wimy, że coś jest „trudne do przełknię
cia” , jakiś człowiek jest „słodki” , wypo
wiedź „soczysta” , a rozczarowanie „gorz
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kie” (Lakoff, Johnson, 1980). Krótko mó
wiąc, jedzenie przenika do naszego życia 
psychicznego, rozmów, relacji społecznych 
i wierzeń religijnych.

U ludzi rozwinęły się mechanizmy uni
kania i zwalczania substancji toksycznych. 
Nieprzypadkowo pewne potrawy odbie
ramy jako śmierdzące lub niesmaczne. 
Krztuszenie się, wypluwanie czy wymioty 
mają ustrzec nas przed połknięciem szko
dliwych substancji lub umożliwić pozbycie 
się tych, którym udało się przedrzeć przez 
zapory węchu i smaku. Nie jest też kwestią 
przypadku, że niektóre dzieci nie znoszą 
warzyw, takich jak brokuły czy brukselka. 
Zawierają one substancję chemiczną, izo
tiocyjanian allilu, która może być tru
jąca, szczególnie dla dzieci (Nesse, Wil
liams, 1994).

W trakcie pewnego badania poproszono 
Amerykanów i Japończyków o sporządze
nie listy rzeczy, które uważają za najbar
dziej odrażające. Najczęściej, bo w 25% 
odpowiedzi, wymieniano odchody ludzkie. 
Wiadomo, że w odchodach znajdują się 
substancje toksyczne i pasożyty, na skutek 
czego są one szczególnie niebezpieczne 
dla człowieka. Ostatecznie właśnie dlatego 
organizm się ich pozbywa. Wśród innych 
czynników wymieniano brak higieny (co 
może się przyczyniać do przenoszenia 
chorób) czy naruszenie granic organizmu, 
w postaci jątrzącej się rany, niepożądanego 
seksu czy śmierci. Rozin (1996) inter
pretuje wyniki uzyskane od przedstawi
cieli różnych kultur jako dowód odrazy 
odczuwanej przez ludzi na myśl, że łączą 
ich cechy wspólne ze światem zwierząt.

Brak jedzenia jest dla wielu gatunków jedną z najniebezpieczniejszych „wrogich sił natury". U ludzi 

wspólne posiłki, poza dostarczaniem paliwa organizmowi, spełniają wiele innych funkcji, jak 

przyciąganie partnera czy umacnianie więzi społecznych.
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Wydaje się jednak prawdopodobne, że 
u ludzi rozwinął się wstręt do rzeczy 
określonego rodzaju - takich jak odchody 
i inne nośniki chorób - które zagrażały ży
ciu. Odraza byłaby, wedle tej ewolucyjnej 
wersji, sposobem obrony organizmu przed 
kontaktem z substancjami zagrażającymi 
zdrowiu lub życiu człowieka.

W tym momencie nie potrafimy roz
strzygnąć, czy naturę i funkcjonowanie 
mechanizmu odrazy lepiej tłumaczy in
terpretacja Rozina czy wersja adaptacyjna 
(a może jeszcze jakaś inna), między innymi 
dlatego, że zagadnieniu temu poświęcono 
niewiele badań. Rozin (1996) zauważa, 
że w ośmiu podstawowych podręcznikach 
wprowadzających do psychologii, z których 
każdy liczy średnio 668 stron, zagadnie
niu jedzenia poświęca się przeciętnie nie
całe pól strony. Z niecierpliwością oczeku
jemy na przyszłe badania wyjaśniające na
turę ludzkich mechanizmów adaptacyjnych 
w zakresie wybierania, a także unikania 
określonych potraw.

Nudności u kobiet ciężarnych

W pierwszych trzech miesiącach ciąży 
wiele kobiet odczuwa nudności, które nie
rzadko są reakcją na rozmaite potrawy. 
Liczba kobiet skarżących się na nudności 
waha się od 75% (Brandes, 1967) do 
89% (Tierson, Olsen, Hook, 1986) ogółu 
kobiet ciężarnych. Do wymiotów dochodzi 
rzadziej, u około 55% kobiet cierpiących 
na nudności. Zdaniem Profeta (1992) liczby 
te są zaniżone, z dwóch powodów. Po 
pierwsze, wywiady przeprowadzano po 
okresie największego natężenia nudności, 
rejestrowano więc tylko to, co zostało za
pamiętane z wcześniejszych miesięcy czy 
tygodni. Po drugie, rejestrowano jedynie 
przypadki nudności i wymiotów, a nie

- niechęci do jedzenia. Jeśli dodano by 
te wyniki do ogólnego obrazu, wówczas 
zdaniem Profeta okazałoby się, że prawie 
100% kobiet w pierwszym trymestrze 
ciąży cierpi na zaburzenia łaknienia.

Kobiety często poszukują sposobów na 
złagodzenie przykrych objawów, korzysta
jąc zarówno z wiedzy ludowej, jak i z po
rad lekarskich. Choć termin „zaburze
nia” wskazywałby na jakiś defekt, ostatnie 
badania świadczą o czymś wręcz prze
ciwnym. Profet przekonująco dowodzi, że 
nudności u kobiet w ciąży są adaptacją, 
chroniącą matkę przed teratogenami - 
substancjami toksycznymi, które mogłyby 
zaszkodzić dziecku.

Jak już wspomniano, wiele roślin wy
twarza substancje toksyczne w obronie 
przed stworzeniami roślinożernymi. Sub
stancje takie zawiera cala gama roślin, 
również te, które regularnie spożywamy, 
jak jabłka, banany, ziemniaki, pomarańcze 
i seler. Czarny pieprz, którego używamy 
jako przyprawy, zawiera sarole, która jest 
rakotwórcza i powoduje mutacje. Problem, 
przed którym stają ludzie, a który  szcze
gólnej wagi nabiera podczas ciąży, polega 
na tym, jak pozyskiwać z roślin substan
cje odżywcze, unikając zarazem zawartych 
w nich toksyn.

Rośliny i organizmy roślinożerne roz
wijały się razem (Profet, 1992). Rośliny 
sygnalizują toksyczność za pomocą sub
stancji chemicznych. Warzywa, takie jak 
kapusta, kalafior, brokuły, brukselka, mają 
mocny smak z powodu obecności izotio
cyjanianu allilu. Liście rabarbaru zawie
rają szczawiany (Nesse, Williams, 1994). 
Ludzie odbierają te substancje jako gorz
kie i nieprzyjemne. Ten mechanizm ad
aptacyjny pomaga unikać toksyn. Zara
zem, substancje chemiczne są korzystne 
dla roślin, bo odstraszają potencjalnych 
amatorów.
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Kobiety najczęściej łączą uczucie nud
ności z kawą ( 129 kobiet na 400 badanych), 
mięsem (124), alkoholem (79) oraz wa
rzywami (44). Tylko trzy zgłosiły niechęć 
do chleba, a żadna - do płatków owsia
nych (Tierson i in., 1985). Wyniki innego 
badania, przeprowadzonego na stu kobie
tach będących po raz pierwszy w ciąży, 
są podobne (Dickens, Threttowan, 1971). 
Trzydzieści dwie kobiety z tej setki mówiły
o wstręcie do kawy, herbaty i kakao; 
osiemnaście do warzyw; szesnaście - do 
mięsa i jajek. U wielu mdłości powo
dował zapach smażonego lub pieczonego 
mięsa, które zawiera substancje rakotwór
cze, a niektóre nieomal mdlały z powodu 
zapachu zepsutego mięsa, w którym aż 
się roi od bakterii wytwarzających tok
syny. Jeżeli kobieta w ciąży zje którąś 
z tych rzeczy, prawdopodobieństwo wy
miotów jeszcze się zwiększy. Wymioty 
zapobiegają przedostaniu się substancji 
toksycznych do krwioobiegu matki, a na
stępnie, poprzez łożysko, do płodu, od
grywają więc bardzo ważną rolę (Profet, 
1992).

Wiele źródeł potwierdza hipotezę Pro
feta, że nudności u kobiet ciężarnych są 
mechanizmem adaptacyjnym chroniącym 
przed spożyciem teratogenów. Po pierw
sze, potrawy, które budzą największą nie
chęć, zawierają zarazem największe dawki 
toksyn. Na przykład mięso często zawiera 
substancje toksyczne na skutek procesów 
grzybiczych i bakteryjnych (Nesse, Wil
liams 1994). Podobnie niektóre warzywa, 
takie jak kapusta, kalafior i brukselka, 
zawierają rakotwórczą izotiocyjanian allilu 
(Buttery, Guadagni, Ling, Seifert, Lipton, 
1976). Po drugie, nudności zaczynają się 
dokładnie w tym momencie, w którym 
płód jest najbardziej narażony na dzia
łanie substancji toksycznych - dwa do 
czterech tygodni po zapłodnieniu, kiedy

powstają podstawowe narządy. Po trzecie, 
nudności zmniejszają się około ósmego 
tygodnia i zazwyczaj całkowicie ustępują 
około czternastego tygodnia, kiedy pod
stawowe narządy płodu są już ukształ
towane.

Być może rozstrzygającym argumen
tem jest zresztą sam fakt donoszenia zdro
wej ciąży. Kobiety, które nie odczuwają 
nudności w pierwszym trymestrze, trzy
krotnie częściej mają poronienie (Profet, 
1992). W  badaniu, którym objęto 3853 
kobiety ciężarne, stwierdzono, że spośród 
kobiet odczuwających nudności tylko 3,8% 
poroniło, podczas gdy spotkało to aż 10,4% 
kobiet nieodczuwających nudności (Yeru
shalmy, Milkovich, 1965). Kobiety odczu
wające nudności wydają się więc mieć 
większe szanse donoszenia zdrowej ciąży, 
z czego wynikałoby, że nudności są mecha
nizmem adaptacyjnym chroniącym kobiety 
przed zjedzeniem potraw szkodliwych dla 
płodu.

Adaptacje powinny mieć charakter uni
wersalny, więc niezbędne jest potwier
dzenie hipotez w różnych środowiskach 
kulturowych. Choć w innych kulturach 
nie prowadzono zbyt wielu badań nad 
nudnościami u kobiet ciężarnych, z danych 
etnograficznych wynika, że zjawisko to 
występuje w plemieniu !Kung z Botswany, 
u zairskich Pigmejów Efe i u australijskich 
Aborygenów. Matka Nisy, młodej kobiety 
z plemienia !Kung, mówiła, skąd wie, że 
jej córka jest w ciąży: „Jeżeli dziewczyna 
wymiotuje w ten sposób, to znaczy, że w jej 
brzuchu rozwija się maleństwo” (Shostak, 
1981, s. 187).

Dokonana przez Profeta analiza nudno
ści ujawnia jedną z zalet myślenia ewolu
cyjnego. Zjawisko postrzegane uprzednio 
jako rodzaj zaburzeń, a więc coś, czego na
leży unikać, okazuje się bardzo przemyśl
nym mechanizmem, pozwalającym poko
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nywać wrogie siły natury, które zagrażają 
życiu dziecka, zanim jeszcze przyjdzie na 
świat.

Hipoteza łow iecka

Sposoby pozyskiwania pożywienia są waż
ne dla badaczy ewolucyjnych nie tylko 
dlatego, że tłumaczą preferencje smakowe 
współczesnego człowieka, lecz również 
dlatego, że są związane z raptownym jego 
pojawieniem. Na przykład znaczenie polo
wania dla ewolucji gatunku ludzkiego jest 
źródłem wielkich sporów w antropologii 
i psychologii ewolucyjnej. Bardzo rozpo
wszechniony jest model „człowieka my
śliwego” (Tooby, DeVore, 1987). Zgodnie 
z nim przejście od zbierania pożywienia 
do polowania na wielkie zwierzęta dostar
czyło silnego bodźca do dalszej ewolu
cji człowieka, uruchamiając cały łańcuch 
następstw, takich jak gwałtowny wzrost 
umiejętności korzystania z narzędzi i wy
twarzania ich, rozwój dużego mózgu ludz
kiego oraz kształtowanie się języka, nie
zbędnego do porozumiewania się w trakcie 
wspólnych polowań.

Wszystkie znane społeczności ludzkie 
jedzą znacznie więcej mięsa niż inne 
ssaki naczelne. Na przykład u szympan
sów mięso stanowi zaledwie 4% ogółu 
pożywienia. U ludzi stanowi 20-40%  ogółu 
spożywanych pokarmów, a w okresie po
lowania i w zimie dochodzi nawet do 90%. 
Najniższe procentowo oceny ilości mięsa 
spożywanego przez człowieka są i tak dużo 
wyższe niż najwyższe wskaźniki którego
kolwiek z 222 gatunków naczelnych. Co 
więcej, człowiekowi niezwykle trudno jest 
pozyskać wszystkie niezbędne składniki 
odżywcze, takie jak cyjanokobalamina, sto
sując czysto wegetariańską dietę (Tooby, 
DeVore, 1987). Wynika z tego, że mięso

przez tysiące pokoleń było podstawą odży
wiania się człowieka.

We współczesnych społeczeństwach 
plemiennych polowanie jest często główną 
metodą pozyskiwania pożywienia. Na przy
kład Pigmeje Aka, zamieszkujący tropi
kalne lasy Republiki Środkowoafrykań
skiej, 56% czasu poświęcanego zdobywa
niu pożywienia przeznaczają na polowanie, 
27% na zbieranie, a 17% na przygoto
wywanie jedzenia (zob, Hewlett, 1991). 
Członkowie plemienia !Kung z Botswany 
są doskonałymi myśliwymi i wiele czasu 
spędzają na polowaniu lub na rozmowach
o nim. Mięso upolowanych zwierząt do
starcza im 40% ogółu kalorii, ale w czasie 
posuchy udział ten spada poniżej 20%, 
a w udanym sezonie łowieckim przekracza 
nawet 90% (Lee, 1979).

Mężczyźni z plemienia !Kung znacznie 
różnią się między sobą umiejętnościami 
łowieckimi, ale istnieje kategoryczny za
kaz przechwalania się. Mają natomiast in
teresującą strategię zachęcania do współ
pracy i dzielenia się. Mówią, że „wła
ściciel strzały jest właścicielem mięsa” 
(Lee, 1979, s. 247), nawet jeżeli kto 
inny jest właścicielem strzały, a kto inny 
ją wystrzelił. Rozpowszechniony jest tam 
zresztą obyczaj dzielenia się strzałami, 
przyczyniający się do pogłębienia współ
pracy i rozłożenia odpowiedzialności za 
wyniki polowania na wielu ludzi. Właści
ciel strzały decyduje o podziale mięsa, 
co się zresztą odbywa wspólnie, często 
przy pomocy jego krewnych czy przyjaciół. 
Skąpstwo prowadzi do obniżenia prestiżu
i pozycji społecznej.

Nasze organizmy to chodzące archiwa 
historii jedzenia mięsa (Allman, 1994). 
Wystarczy porównać żołądek człowieka
i małpy. Żołądek małpy składa się głów
nie z okrężnicy - dużej, zwiniętej rury, 
doskonale nadającej się do trawienia żyw
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ności pochodzenia roślinnego, zawierającej 
duże ilości twardego błonnika. W ludzkim 
żołądku natomiast przeważają małe jelita, 
co odróżnia nas od wszystkich naczelnych. 
W małych jelitach szybko rozkłada się 
białko oraz następuje absorbcja składników 
odżywczych, z czego wynika, że ludzie 
od bardzo dawna jedzą potrawy bogate 
w białko, takie jak mięso.

Skamieliny zębów naszych przodków 
dostarczają następnych wskazówek. Ich 
cienkie szkliwo nie zawiera śladów zużycia
i starcia, jakie musiałoby wystąpić przy je
dzeniu głównie roślin bogatych w błonnik.

Trzecią wskazówką są witaminy. Orga
nizm ludzki nie produkuje witamin A ani 
B12, choć są one potrzebne do życia. 
Znajdują się one natomiast w mięsie.

Czwarta wskazówka pochodzi z licz
nych kości znalezionych w Olduvai Gorge 
w Tanzanii latem 1979 roku przez trzech 
niezależnych badaczy: Richarda Pottsa, Pat 
Shipman oraz Henry’ego Bunna (Leakey, 
Lewin, 1992). Kości te, liczące blisko
2 000 000 lat, nosiły ślady cięć, namacalny 
dowód działalności pradawnych rzeźników. 
Wszystkie te wskazówki świadczą o dłu
gim okresie ewolucji, w którym mięso było 
podstawowym składnikiem pożywienia na
szych ludzkich przodków.

Hipoteza zaopatrywania. Zwolennicy 
hipotezy łowieckiej twierdzą, że tłuma
czy ona wiele niezwykłych właściwości 
ewolucji człowieka (Tooby, DeVore, 1987). 
Co może najważniejsze, tłumaczy ona, 
dlaczego mężczyźni w stopniu nieporów
nywalnym z samcami innych naczelnych 
dbają o dzieci. Wyjaśnia to zjawisko hi
poteza zaopatrywania. Mięso zawiera 
w sobie wiele składników odżywczych 
i można je łatwo transportować do domu 
w celu nakarmienia młodych. Znacznie 
mniej ekonomiczne byłoby transportowa

nie na duże odległości pożywienia nisko
kalorycznego. Polowanie dostarcza więc 
wiarygodnego wytłumaczenia faktu, że 
mężczyźni wkładają dużo wysiłku w za
opatrzenie swoich dzieci. I rzeczywiście, 
u ssaków roślinożernych zainteresowanie 
samców własnym potomstwem należy do 
rzadkości (Tooby, DeVore, 1987).

Choć zaopatrywanie uważa się za naj
ważniejsze wyjaśnienie adaptacyjne ewo
lucji polowania, hipoteza łowiecka tłu
maczy również inne charakterystyczne 
właściwości człowieka. Jedną z nich jest 
wykształcenie się silnych koalicji mę
skich, cechujących gatunek ludzki na ca
łym świecie (Tooby, DeVore, 1987). Fakt, 
że mężczyźni tworzą koalicje, w ramach 
których współpracują przez długi okres, 
musi znaleźć wytłumaczenie. Polowanie 
dostarcza takiego wiarygodnego wytłuma
czenia (samce szympansów również two
rzą koalicje, ale są one płynne, przejściowe 
i wynikające z sytuacji, a nie długotrwale; 
zob. de Waal, 1982). Polowanie na grubego 
zwierza wymaga skoordynowanego dzia
łania. Pojedynczy człowiek na ogól sobie 
z tym nie poradzi. Wiarygodną alternatywą 
polowania jako przyczyny powstania koali
cji męskich jest agresja innych społecz
ności ludzkich oraz polityczne przymierza 
wewnątrz grupy. Obydwa te zjawiska rów
nież mogły prowadzić do powstania silnych 
męskich koalicji (Tooby, DeVore, 1987).

Polowanie tłumaczy też skąd wzięło się 
u ludzi zjawisko silnego, wzajemnego 
altruizmu oraz wymiany społecznej. 
Ludzie w stopniu niespotykanym u innych 
naczelnych budują związki oparte na wza
jemnym altruizmie, trwające lata, dekady, 
a nawet cale życie (Tooby, DeVore, 1987). 
Duże zwierzę ma tyle mięsa, że jeden my
śliwy nie jest w stanie wszystkiego zjeść. 
Trzeba też pamiętać, że fortuna kołem się 
toczy. Myśliwy, któremu raz się powiodło,



WALKA Z WROGIMI SIŁAMI NATURY: WALKA LUDZKIEGO GATUNKU O BYT 103

następnym razem może wrócić z pustymi 
rękami (Hill, Hurtado, 1996). Sprzyja to 
dzieleniu się zdobyczą. Dla myśliwego 
bezpośredni koszt oddania innym części 
zdobyczy nie jest zbyt wielki, bo i tak nie 
jest on w stanie zjeść wszystkiego, a mięso 
szybko się psuje. Korzyści natomiast są 
znaczące, bo obdarowani następnym ra
zem się zrewanżują. W ten sposób polo
wanie tłumaczy, dlaczego gatunek ludzki 
wykształci! charakterystyczny dla siebie 
obyczaj wymiany.

Polowanie tłumaczy też w wiarygodny 
sposób podział pracy między kobietę 
a mężczyznę. Mężczyźni są więksi, sil
niejsi, potrafią celnie rzucać włócznią, 
co czyni z nich lepszych myśliwych. 
Pradawne kobiety, często zaabsorbowane 
ciążą i dziećmi, mniej się do tego nadawały. 
We współczesnych społecznościach ło
wiecko-zbierackich panuje bardzo wyraźny 
podział pracy - mężczyźni polują, kobiety 
zbierają, często mając przy sobie dzieci. 
Przedstawiciele obojga płci wymieniają się 
zdobytym pożywieniem, mężczyźni dzielą 
się mięsem, a kobiety - tym, co zbiorą. 
Polowanie pozwala więc zrozumieć podział 
pracy charakteryzujący współczesnych lu
dzi (Tooby, DeVore, 1987).

Polowanie tłumaczy również pojawie
nie się kamiennych narzędzi. W wykopa
liskach sprzed 2 000 000 lat znajduje się 
je zawsze w sąsiedztwie kości wielkich 
zwierząt. Służyły one przede wszystkim 
do zabijania, a następnie oddzielania mięsa 
od kości i chrząstek. Widać więc, że po
trzebami polowania można wytłumaczyć 
pojawienie się i rozwój narzędzi kamien
nych używanych przez naszych przodków.

Podsumowując, o ile zaopatrywanie ko
biet i dzieci często uważa się za pod
stawowe wytłumaczenie adaptacyjne źró
deł polowania, o tyle samo polowanie 
tłumaczy wiele innych właściwości czło

wieka, takich jak zaangażowanie męż
czyzn w opiekę nad dziećmi, powstawanie 
męskich koalicji, wzajemne świadczenia 
oraz wymianę między przyjaciółmi, podział 
pracy między mężczyznami a kobietami 
oraz rozwój kamiennych narzędzi.

Hipoteza szczodrości. Polowanie dostar
cza pożywienia, które pod dwoma wzglę
dami jest jedyne w swoim rodzaju. Po 
pierwsze, występuje w dużej ilości. Cza
sami jest go więcej, niż może zjeść my
śliwy i jego najbliższa rodzina. Po dru
gie, trudno przewidzieć, ile go będzie. 
W jednym tygodniu po upolowaniu dwóch 
zwierząt może występować nadmiar po
żywienia, ale następne łowy wcale nie 
muszą być równie udane. Powstaje obyczaj 
ucztowania, dzielenia się jedzeniem rów
nież poza środowiskiem najbliższej rodziny 
(Hawkes, 1991).

Te spostrzeżenia skłoniły antropologa, 
Kristen Hawkes, do wysunięcia hipotezy 
szczodrości. Hawkes sugeruje, że kobiety 
wolą mieć szczodrych sąsiadów - męż
czyzn, którzy polują rzadko, ale przycho
dzą z wielkim łupem - ponieważ otrzymują 
swoją porcję. Jeżeli korzystają z tych poda
runków, szczególnie w czasie braków po
żywienia, w ich najlepiej pojętym interesie 
jest odpłacać się szczodrym mężczyznom. 
Obdarzają więc ich względami: biorą ich 
stronę podczas sporów, opiekują się ich 
dziećmi, a co najważniejsze, są gotowe im 
się oddać.

Mężczyźni zajmujący się ryzykownym 
polowaniem korzystają z tej sytuacji. Mając 
łatwiejszy dostęp seksualny do kobiet, 
mogą mieć więcej dzieci. Potomstwo ta
kiego mężczyzny ma - dzięki dbałości 
sąsiadek - większe szanse przeżycia i wła
snego z kolei sukcesu reprodukcyjnego. 
A przy tym szczodrość niewiele mężczyzn 
kosztuje. Choć polowanie na pewno za
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wiera duży element ryzyka, udane łowy 
zapewniają taką ilość jedzenia, że ani my
śliwy, ani jego rodzina nie są w stanie go 
spożyć. Dzielenie się nie jest więc z ich 
strony wielkim poświęceniem.

Istnieją dowody potwierdzające hipo
tezę szczodrości. Większość z nich pocho
dzi z dogłębnych studiów prowadzonych 
nad plemieniem Ache, rdzenną społecz
nością wschodniego Paragwaju (Hill, Hur
tado, 1996; Hill, Kapłan, 1988). Historycz
nie rzecz biorąc, Ache byli grupą noma
dów, zdobywających pożywienie zarówno 
na drodze łowieckiej, jak i zbierackiej. An
tropologowie Kim Hill oraz Hillard Kapłan 
mieszkali z nimi przez kilka lat, rejestru
jąc dane z wypraw do lasu, odbywanych 
w latach 1980-1985. Na wyprawy te ludzie 
z plemienia Ache wyruszali w niewielkich 
grupkach, przy czym codziennie zakładali 
nowy obóz. Wczesnym rankiem wycho
dzili z obozu, idąc początkowo szeregiem, 
po czym szybko rozchodzili się w różne 
strony. Mężczyźni polowali albo szukali 
miodu. Podczas polowania rozstawiali się 
na dużej przestrzeni, aby nie przeszka
dzać sobie wzajemnie w poszukiwaniu 
zwierzyny, ale zarazem przychodzić sobie 
z pomocą.

W plemieniu tym pożywienie pocho
dzące ze zbierania jest zjadane głównie 
przez zbierającego oraz jego najbliższą 
rodzinę, natomiast mięso z polowania roz
dziela się między całą grupę. Nierzadko 
myśliwy dostaje mniej mięsa niż inni 
(Kaplan, Hill, Hurtado, 1984). Hawkes 
(1991) stwierdziła, że aż 84% pożywie
nia zdobytego przez mężczyzn rozdzielano 
poza najbliższą rodziną, to jest między 
ludzi innych niż sam myśliwy, jego żona 
i dzieci. W ten sposób natomiast dzielono 
tylko 58% pożywienia zebranego przez ko
biety. Ponadto mężczyźni z plemienia Ache 
chętniej niż kobiety zbierali pożywienie

występujące w dużych ilościach i przez 
to łatwiej udostępniane innym, jak miód, 
nie przejawiali natomiast entuzjazmu do 
zbierania na przykład miąższu palmowego 
czy virelli (Hawkes, 1991).

Hipotezę szczodrości można uznać za 
rywalkę hipotezy zaopatrywania, przynaj
mniej w jej czystej formie. Mężczyźni po
lują - twierdzi Hawkes - nie po to, aby za
opatrzyć własne rodziny, lecz aby osiągnąć 
korzyści wynikające z dzielenia się z sąsia
dami. Fakt, że najlepsi myśliwi z plemie
nia Ache rzeczywiście osiągają korzyści, 
polegające na większej dostępności seksu
alnej kobiet oraz troskliwszej opiece nad 
dziećmi, potwierdza hipotezę szczodrości. 
Jak ujęła to Kristen Hawks, „mężczyźni 
angażują się w niebezpieczne przedsię
wzięcia dlatego, że mogą się dzięki temu 
domagać specjalnych względów” (1991, 
s. 51). Obie hipotezy nie wykluczają się 
jednak. Mężczyźni mogli polować, aby 
zaopatrzyć rodzinę oraz osiągnąć korzyści 
prestiżowe, seksualne i życiowe poza nią.

W sumie hipoteza polowania przeko
nująco tłumaczy cala gamę zjawisk wła
ściwych gatunkowi ludzkiemu, a niewy
stępujących u innych naczelnych, takich 
jak tworzenie męskich koalicji, wysoki po
ziom wzajemności i wymiany społecznej, 
podział na prace kobiece i męskie oraz 
używanie narzędzi z kamienia. Pomimo 
tych zalet była ona atakowana z różnych 
stron. Okazuje się na przykład, że nawet 
w społecznościach łowiecko-zbierackich 
większość kalorii uzyskuje się z potraw 
zbieranych. Polowanie daje tam nie więcej 
niż 20-40% ogółu spożywanych kalorii 
(Lee, 1979; Tooby, DeVore, 1987). To pro
wadzi do alternatywnej koncepcji, zgodnie 
z którą w ewolucji gatunku ludzkiego 
pierwszoplanową rolę odgrywało zbierac
two, a polowanie było znacznie mniej 
istotne.
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Hipoteza zb ieracka

W opozycji do poglądu, że to mężczyźni, 
polując, dostarczyli decydującego bodźca 
do wykształcenia się na drodze ewolucji 
gatunku ludzkiego, niektórzy uważają, że 
pierwszoplanową rolę odegrały kobiety po
przez zbieractwo (Tanner, 1983; Tanner, 
Zihlman, 1976; Zihlman, 1981). Zgodnie 
z tą hipotezą kamienne narzędzia powstały 
nie tyle z myślą o polowaniu, ile o kopaniu 
i zbieraniu roślin. Hipoteza zbieracka tłu
maczyłaby, dlaczego ludzie przenieśli się 
z puszczy na tereny trawiaste i rzadziej 
zalesione: dzięki narzędziom zbieranie po
żywienia stało się tam łatwiejsze i bardziej 
wydajne (Tanner, 1983). Po wynalezieniu 
narzędzi kolej przyszła na pojemniki do 
przechowywania pożywienia, a następnie 
doskonalenie narzędzi służących polowa
niu, zdejmowaniu skóry oraz szlachtowa
niu. Według hipotezy zbierackiej to wła
śnie możliwość pozyskiwania pożywienia 
roślinnego za pomocą narzędzi kamien
nych dostarczyła decydującego bodźca do 
powstania na drodze ewolucji współcze
snego człowieka. Polowanie natomiast po
jawiło się znacznie później i nie odegrało 
żadnej roli w tym procesie.

Dzięki hipotezie zbierackiej nie sku
piamy się na polowaniu jako głównej przy
czynie rozwoju człowieka i łatwiej nam 
zrozumieć, dlaczego najbliższe człowie
kowi ssaki naczelne odżywiają się głów
nie roślinami, a podobnie musiało być 
z naszymi przedludzkimi przodkami. Tłu
maczy to również fakt, że 50-80% po
żywienia współczesnych społeczeństw ło
wiecko-zbierackich pochodzi ze zbierania
i jest pochodzenia roślinnego. Hipoteza ta 
przypomina nam wreszcie, że choć wszy
scy członkowie danej populacji - kobiety
i mężczyźni - odegrali równie doniosłą rolę

w procesie ewolucji, to rola kobiet często 
bywa pomijana (Hrdy, 1981).

Kobiety na całym świecie dużo czasu
i energii poświęcają na zdobywanie po
żywienia oraz opiekę nad dziećmi (zob. 
np. Hurtado, Hill, Kaplan, Hurtado, 1992; 
Shostak, 1981). Te dwie czynności czasami 
trudno ze sobą pogodzić. Na przykład zbie
ranie pożywienia w lasach tropikalnych 
niesie ze sobą ryzyko dla dzieci i niemow
ląt. Dzieciom z plemienia Ache grożą uką
szenia mrówek, os, pszczół, węży, pająków, 
jadowitych gąsienic, komarów i kleszczy 
(Hurtado i in., 1992). Ciernie i parzące 
pokrzywy czyhają na najmłodszych, kiedy 
matka przeczesuje krzaki w poszukiwaniu 
żywności. Nie powinno więc dziwić, że 
kobiety wielodzietne lub mające młodsze 
dzieci spędzają na zbieraniu jedzenia mniej 
czasu niż matki dzieci starszych i ko
biety, które zakończyły już okres rozrod
czy (Hurtado i in., 1992; 1979). Mniej 
zbierając, matki małych dzieci oszczędzają 
nieco energii, którą mogą przeznaczyć dla 
swojego potomstwa.

Ilość czasu spędzanego przez kobietę 
na zbieraniu jedzenia zależy od tego, ile po
żywienia przyniesie mąż. Żony mężczyzn 
przynoszących dużo jedzenia spędzają na 
zbieraniu mniej czasu niż żony mężów 
przynoszących go mało (Hurtado i in., 
1992). Kobiety wydają się dostosowywać 
swoje zachowanie do wymogów adaptacyj
nych, intensyfikując zbieranie, gdy mężowi 
się nie wiedzie, lub poświęcając mu mniej 
energii, gdy małe dzieci są narażone na 
zagrożenia płynące ze środowiska.

Porów nanie hipotezy łowieckiej 
i zbierackiej

Pomimo wielkiej wagi kobiecego zbiera
nia pożywienia, hipoteza zbieracka została
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poddana gruntownej krytyce przez tych, 
którzy nie sądzą, aby tłumaczyła ona wy
odrębnienie się człowieka spośród ssaków 
naczelnych (Tooby, DeVore, 1987). Rze
czywiście, mężczyźni na całym świcie po
lują. Gdyby zbieranie było naprawdę jedy
nym lub choćby tylko najskuteczniejszym 
ludzkim sposobem pozyskiwania pożywie
nia, to dlaczego mężczyźni nie mieliby 
zbierać, lecz tracić czas na polowanie? 
Innymi słowy, hipoteza zbieracka nie tłu
maczy podziału pracy między kobietami 
a mężczyznami, choć na całym świecie to 
mężczyźni polują, a kobiety zbierają.

Hipoteza łowiecka natomiast pozwala 
zrozumieć ten podział. Tłumaczy ona, 
dlaczego kobiety nie polują regularnie - 
dlatego że zajęte są rodzeniem i wychowa
niem dzieci, co trudno pogodzić z chodze
niem na polowania. Mężczyźni, polując, po
noszą mniejsze koszty przy wyższych ko
rzyściach. Ponadto dzięki podziałowi pracy 
zyskuje się obydwa rodzaje pożywienia - 
mięso i rośliny.

Inny problem związany z hipotezą zbie
racką wynika z tego, że zbieraniem żyw
ności pochodzenia roślinnego trudnią się 
nie tylko ludzie, lecz również na przykład 
duże małpy. Dzięki kamiennym narzę
dziom zbieranie stało się niewątpliwie sku
teczniejsze, nie na tyle jednak, aby wytłu
maczyć wielkie przemiany, które nastąpiły 
w fazie kształtowania się gatunku ludz
kiego. Hipoteza zbieracka nie tłumaczy 
ani zaangażowania mężczyzn w opiekę nad 
potomstwem, ani psychologii tworzenia 
męskich koalicji, ani faktu, że ludzie żyją 
również tam, gdzie nie występuje żywność 
pochodzenia roślinnego (na przykład Eski
mosi żywią się niemal wyłącznie mięsem
i tłuszczem).

Trudno za pomocą tej hipotezy wy
tłumaczyć, dlaczego ludzie tworzą silne 
związki oparte na wzajemności, a trwa

jące wiele dziesięcioleci. Trudno wyjaśnić, 
dlaczego kobiety miałyby się dzielić żyw
nością z mężczyznami, którzy w takim 
układzie byliby zwyczajnymi pasożytami, 
spijającymi śmietankę z kobiecej pracy, 
przynajmniej tak długo, aż przyniosą coś 
w zamian, na przykład mięso. Dopiero fakt 
wymiany zebranego pożywienia na mięso 
pozwala zrozumieć przyczyny, dla których 
kobiety mogłyby wykazywać skłonność 
do dzielenia się z mężczyznami tym, co 
własnoręcznie zebrały i przygotowały.

Podsumowując, oczywiste jest, że przez 
całe miliony lat ssaki naczelne oraz pra
dawne samice ludzkie zbierały żywność 
pochodzenia roślinnego. Kamienne narzę
dzia niewątpliwie ułatwiły tę czynność. 
Zbieranie odegrało kluczową rolę w po
jawieniu się zjawiska wymiany między 
przedstawicielami obojga płci. Jednak hi
poteza zbieracka nie tłumaczy rozmaitych 
cech człowieka, takich jak podział pracy 
między kobietami a mężczyznami, duże 
zaangażowanie mężczyzn w opiekę nad 
dziećmi, czy bardzo wyraźne różnice mię
dzy ludźmi a małpami.

Mięso bez wątpienia odgrywało pierw
szoplanową, centralną rolę w ewolucji 
człowieka. Nie musi to jednak znaczyć, 
że zawsze polowaliśmy; mogliśmy karmić 
się mięsem zwierząt zabitych przez inne 
drapieżniki. Z takiego założenia wychodzi 
trzecia hipoteza na temat pozyskiwania 
żywności przez człowieka: hipoteza czysz
czenia.

Hipoteza czyszczenia

Wedle hipotezy czyszczenia przynajmniej 
część mięsa spożywanego przez naszych 
przodków mogło pochodzić z czyszcze
nia, to jest wykorzystywania szczątków 
zwierząt zabitych przez drapieżniki (Isaac,
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1978; Shipman, 1985). Kamienne narzę
dzia znajdowane razem z kośćmi zwierząt 
służyłyby wówczas oprawianiu padliny, 
a nie polowaniu.

Rozważmy dowody na rzecz tej tezy. 
Oprócz śladów szlachtowania wiele kości 
znalezionych na „cmentarzysku” w Oldu
vai Gorge w Afryce nosiło ślady obgry
zania, jakby ktoś przy nich ucztował. Czy 
więc były to kości zwierząt upolowanych 
przez naszych przodków, czy też praludzie 
po prostu zjadali szczątki zwierząt zabitych 
przez inne drapieżniki?

Niestety, wykopaliska nie dają defini
tywnej odpowiedzi. Czasami ślady obgry
zania nakładają się na ślady szlachtowania, 
z czego wynikałoby, że to ludzie upolowali 
zwierzynę i pozostawili szczątki, oczysz
czane następnie przez inne stworzenia. 
Czasami natomiast ślady cięć nakładają się 
na obgryzienia, jakby to nasi przodkowie 
zadowalali się padliną. Spośród kości, na 
których znajdowały się oba rodzaje śla
dów, około połowa miała cięcia nakłada
jące się na ślady obgryzania; w drugiej 
połowie było odwrotnie (Leakey, Lewin, 
1992).

Te znaleziska wskazują, że ludzie mogli 
zajmować się zarówno polowaniem, jak
i czyszczeniem. W przyrodzie występuje 
zresztą bardzo niewiele czystych drapież
ników (wyjątkiem jest gepard) i równie 
mało zwierząt żyjących wyłącznie z resz
tek (wyjątkiem jest sęp). Większość stwo
rzeń mięsożernych żyje i z polowania,
i z padliny. Być może z praludźmi było 
podobnie.

Niemniej jednak hipoteza czyszczenia 
ma zbyt wiele luk, przynajmniej w swoich 
wersjach skrajnych, wedle których od
padki były dla naszych przodków głównym 
źródłem mięsa (Tooby, DeVore, 1987). 
Po pierwsze, w żadnym zakątku ziemi 
nie było zbyt wiele zwierzyny padającej

łupem dużych drapieżników. Ludzie mu
sieliby przemierzać wielkie przestrzenie, 
aby zaspokoić swoje zapotrzebowanie na 
mięso. Po drugie, czyszczenie polega na 
zbieraniu resztek pozostałych po uczcie 
drapieżnika. Aby z tego przeżyć, trzeba 
by było wyprawiać się na jeszcze większe 
odległości.

Po trzecie, ludzie musieliby rywali
zować o odpadki z wieloma innymi ga
tunkami - owadami, sępami, mikroorga
nizmami, mięsożernymi ssakami, a także 
z samymi drapieżnikami powracającymi do 
upolowanej uprzednio zwierzyny (Tooby, 
DeVore, 1987, s. 221). Większość ssa
ków padlinożernych jest zarazem drapież
nikami, więc nasi przodkowie musieliby 
z nimi rywalizować, a w związku z tym 
czyszczenie środowiska z odpadków by
łoby zajęciem wysoce niebezpiecznym.

Po czwarte, mięso szybko się psuje. 
Rozwijają się w nim liczne niebezpieczne 
dla organizmu człowieka mikroorganizmy
i robaki. Ssaki naczelne rzadko żywią się 
padliną zwierząt, których same nie upo
lowały (DeVore, Hall, 1965; Strum 1981). 
Co więcej, współczesne społeczności ple
mienne nie zbierają padliny, choć dzięki 
gotowaniu mogą usunąć wiele pasożytów 
(Tooby, DeVore, 1987).

Krótko mówiąc, hipoteza czyszczenia 
wzbudza wiele wątpliwości, jeśliby trakto
wać ją jako źródło wiedzy o tym, jak ludzie 
zdobywali pożywienie. Przodkowie czło
wieka mogli od czasu do czasu zdobywać 
żywność w ten sposób, ale na pewno nie 
stanowiło to przeciwwagi dla polowania.

Dysputa trwa nadal, bo niektórzy ba
dacze utrzymują, że praludzie zdobywali 
pożywienie z wielu źródeł. Różnorodność 
technik zdobywania pożywienia - zbiera
nie, czyszczenie, polowanie, rybołówstwo
- sprawia, że nie sprawdza się żaden 
jednolity wzór.
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Często przy tym teoretycy zarzucają 
sobie nawzajem tendencyjność i uleganie 
wpływom ideologicznym. Mawia się na 
przykład, że idea mężczyzny myśliwego 
zanadto gloryfikuje mężczyzn, uznając ich 
działalność za ważniejszą od zbierania żyw
ności przez kobiety, a poprzez to wspiera
jąc system patriarchalny oraz przemycając 
pogląd, że mężczyzna jest lepszy od ko
biety. Ci, którym się to zarzuca, odpowia
dają, że hipoteza zbieracka wynika z dia
metralnie przeciwnego nastawienia i glo
ryfikuje wkład kobiet w zdobywanie po
żywienia. Trzeba uważnie odsiać wpływy 
ideologiczne, aby móc ustalić rzeczywistą

wagę polowania i zbierania (a okazjonalnie 
również czyszczenia) w ewolucyjnej histo
rii człowieka.

Podsumowując, trzeba zaznaczyć, że 
choć spory nie zostały jeszcze roz
strzygnięte, panuje jednomyślność co do 
wszystkożerności przodków człowieka - 
zarówno mięso, jak i rośliny stanowiły 
istotne składniki ich jadłospisu. Fakt, że 
we współczesnych społeczeństwach ple
miennych mężczyźni najczęściej polują, 
a kobiety zbierają, choć nie stanowi roz
strzygającego dowodu, wskazuje, że praw
dopodobnie ludzie zdobywali pożywienie 
na obydwa te sposoby.

Szukanie miejsca do życia: preferencje dotyczące 
krajobrazu oraz schronienia

Wyobraźcie sobie, że jesteście na pie
szej wyprawie (Orians, Heerwagen, 1992). 
Budzicie się rano. Kiszki grają marsza, 
a was goni potrzeba fizjologiczna. Nim się 
oporządzicie, już praży słońce, w gardle 
macie sucho i zaczynacie doceniać pły
nący nieopodal strumień czystej, zimnej 
wody. Trzeba jednak wyruszać. Pakujecie 
się i rozglądacie dookoła. W którą stronę 
iść? Niektóre widoki mamią swoją urodą: 
bystre, pełne ryb strumienie, bogata ro
ślinność, wiele bezpiecznych miejsc na 
obozowiska. Trzeba jednak również pamię
tać o potencjalnych niebezpieczeństwach - 
dzikich zwierzętach, urwiskach, upale.

Wyobraźcie sobie teraz, że ta wyprawa 
nie trwa kilka dni czy tydzień, ale cale 
życie. Tak właśnie było z naszymi pra
przodkami przemierzającymi afrykańskie 
sawanny, ciągle rozglądającymi się za miej
scem na osiedlenie, choćby tylko chwi
lowe. Koszty złego wyboru takiego miej

sca, jak na przykład niewielka ilość żywno
ści albo istniejące zagrożenia, są wysokie; 
korzyści z trafnego wyboru są oczywiste. 
Nasuwa się więc myśl, że u człowieka 
musiały się wykształcić mechanizmy adap
tacyjne pomagające w podejmowaniu traf
nych decyzji. Psychologowie ewolucyjni 
poddali tą hipotezę drobiazgowej wery
fikacji.

Hipoteza saw anny

Hipotezę sawanny, dotyczącą preferencji 
w wyborze miejsca zamieszkania, wysunął 
Orians (1980, 1986). Zgodnie z nią pro
ces doboru faworyzował ludzi potrafiących 
osiedlać się w miejscu bogatym w zasoby 
potrzebne do życia oraz unikać miejsc 
ubogich w nie lub obfitujących w zagro
żenia. Afrykańska sawanna, skąd wedle 
rozpowszechnionej opinii gatunek ludzki 
bierze swój początek, spełnia te wymogi.
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Sawannę zamieszkuje wiele dużych 
zwierząt, w tym naczelne, jak szympansy 
czy pawiany. Jest więc tam więcej zwie
rzyny łownej niż w lasach tropikalnych, 
więcej jadalnej roślinności, a przed wę
drownym trybem życia otwierają się duże 
perspektywy (Orians, Heerwagen, 1992). 
Drzewa chronią wrażliwą ludzką skórę 
przed ostrymi promieniami słońca i dostar
czają kryjówki w razie zagrożenia.

Badania nad ludzkimi preferencjami 
krajobrazowymi potwierdzają hipotezę sa
wanny. Podczas jednego z nich mieszkańcy 
Australii, Argentyny i Stanów Zjednoczo
nych oceniali zdjęcia drzew wykonane 
w Kenii przez biologa, Gordona Oriansa. 
Każde zdjęcie przedstawiało jedno drzewo, 
fotografowane za każdym razem o tej 
samej porze dnia i przy podobnej pogodzie. 
Drzewa różniły się czterema cechami: 
kształtem i gęstością listowia, wysoko
ścią pnia oraz ugałęzieniem. W momen
cie pisania niniejszej książki ostateczne 
wyniki badania nie były jeszcze znane, 
ale autorzy podzielili się wstępnymi usta
leniami. Badane osoby, choć pochodziły 
z różnych stron świata, wykazywały zbież
ność w ocenach. Wszyscy zdradzali wiel
kie upodobanie do drzew podobnych tym, 
które rosną na sawannie - ze średnio 
gęstym listowiem oraz pniem rozszczepia
jącym się nisko nad ziemią. Ani listowie 
rzadkie, ani gęste nie cieszyły się powo
dzeniem (Orians, Heerwagen, 1992).

Wiele dowodów potwierdza, że ludzie 
przedkładają środowisko naturalne nad 
wytworzone przez człowieka (Kaplan, Ka
plan, 1982). Jeden z artykułów (Kaplan, 
1992) syntetyzuje wyniki trzydziestu róż
nych badań, których uczestnicy oceniali 
w skali pięciostopniowej kolorowe foto
grafie lub slajdy. Na zdjęciach widniały 
rozmaite krajobrazy z zachodniej Austra
lii, Egiptu, Korei, Kolumbii oraz Stanów

Zjednoczonych. Badaniom, prowadzonym 
na dużej grupie ludności, poddano au
stralijskich i koreańskich studentów oraz 
nastolatków. Potwierdziły one, że ludzie 
konsekwentnie przedkładają środowisko 
naturalne nad wytworzone przez czło
wieka. Jeżeli w tym ostatnim znajdują się 
drzewa i rośliny, to zyskuje ono wyższą 
ocenę niż podobne środowisko pozbawione 
takich zalet (Ulrich, 1983). W sytuacjach 
stresowych ludzie oglądający zdjęcia na
tury wykazują mniej fizjologicznych ob
jawów napięcia (Ulrich, 1986). Wyniki 
może nie są zaskakujące, ale potwierdzają 
myśl, że u ludzi, żyjących w niektórych 
przynajmniej kulturach, wykształciły się 
podobne preferencje, a krajobraz wywiera 
głęboki wpływ na naszą psychikę i fizjo
logię.

W bardziej zaawansowanej wersji hipo
tezy sawanny Orians i Heerwagen (1992) 
przedstawili trzy etapy wyboru miejsca 
osiedlenia. Najpierw mamy do czynienia 
z etapem wstępnej selekcji. Kiedy po raz 
pierwszy stykamy się z jakimś miejscem, 
musimy podjąć decyzję, czy mamy się 
rozglądać czy od razu iść dalej. Są to bardzo 
emocjonalne reakcje. Na ogól opuszcza się 
tereny otwarte, na których trudno o schro
nienie. Podobnie zostawia się gęste lasy, 
ograniczające mobilność i pole widzenia.

Jeżeli pierwsze wrażenie wypada do
brze, rozpoczyna się etap drugi, który 
można nazwać etapem zbierania infor
macji. Trzeba sprawdzić, czy na tym 
terenie występują środki potrzebne do 
życia oraz jakie są zagrożenia. W jednym 
z badań stwierdzono, że ludzie na tym 
etapie wykazują wielkie upodobanie do 
tajemnic (Kaplan, 1992). Uznaniem cieszą 
się kręte i znikające z pola widzenia ścieżki 
oraz wzgórza, obiecujące, że za nimi coś 
jest. Rozglądając się po terenie, oceniamy 
również występujące w nim zagrożenia.
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Za zakrętem ścieżki może się znajdować 
nie tylko pożywienie, ale również żmija 
albo lew. Trzeba więc poszukać kryjówek, 
w których będzie się można schować wraz 
z rodziną w razie zagrożenia. Wiele kryjó
wek to zarazem wiele punktów obserwa
cyjnych i dróg ucieczki, jeśli okazałaby się 
ona konieczna.

Trzeci etap wyboru terytorium to etap 
eksploatacji. Na nim podejmuje się de
cyzję, czy zostać na danym terytorium 
tak długo, aby można było w pełni wyko
rzystać jego zasoby. Trzeba tu rozważyć 
wszystkie za i przeciw. Teren obfitujący 
w zdatną do spożycia roślinność może 
zarazem być często odwiedzany przez 
drapieżniki (Orians, Heerwagen, 1992). 
Strome wzniesienia zwiększają możliwość 
obserwowania terenu, ale można z nich 
spaść. Podjęcie decyzji o dłuższym pozo
staniu na danym terenie i wykorzystaniu 
jego zasobów wymaga więc wszechstron
nego zastanowienia.

Trzeba też rozważyć wiele innych 
spraw. Ważny jest czasowy wymiar decy
zji (Orians, Heerwagen, 1992). Niektóre 
wydarzenia wymagają reakcji natychmia
stowej, w ułamku sekundy, ale niezbędna 
jest również umiejętność przewidywania 
tego, co może się stać za kilka lat. Reakcje 
natychmiastowe są związane z pogodą. 
Grzmot i błyskawica sygnalizują, że trzeba 
poszukać kryjówki. Ludzie w ciemności 
słabo widzą, więc muszą znaleźć schronie
nie przed zapadnięciem zmroku. Wydłuże
nie się cienia oraz czerwień zachodzącego 
słońca każą szukać miejsca na obóz.

W dłuższym przedziale czasu nastę
pują zmiany pór roku; zima przechodzi 
w wiosnę, jesień w zimę. Pojawiają się 
nowe informacje, które trzeba ocenić. Wio
sna przynosi pączki zakwitających roślin
i obietnicę dojrzałych owoców. Na jesieni 
rośliny brązowieją, zapowiadając nadcho

dzącą zimę. Zgodnie z hipotezą sawanny 
ludzie winni wykazywać upodobanie do 
oznak zbliżających się zbiorów - ziele
niących się drzew, pączków na drzewach, 
owoców na krzewach. Nagie gałęzie i brą
zowa trawa nie są tak atrakcyjne. Jak 
zauważają Orians i Heerwagen: „Wielu 
z nas, zaopatrującym się w supermar
ketach w owoce i warzywa przez cały 
okrągły rok, trudno zrozumieć znacze
nie, jakie przez większą część historii 
gatunku ludzkiego miała dla człowieka 
zieleń pierwszych liści sałaty” (1992, 
s. 569).

Choć ludzie zwykle nie jadają kwiatów, 
to bardzo je lubią. Sygnalizują one czas 
zieleni i owoców, których tak brakowało 
w długich miesiącach zimowych. Obyczaj 
przynoszenia kwiatów do szpitala może 
mieć praktyczną przyczynę: badania dowo
dzą, że sama obecność kwiatów w szpi
talnym pokoju poprawia wyniki leczenia
i wprawia pacjentów w lepszy nastrój 
(Watson, Burlingame, 1960).

Choć badania nad hipotezą sawanny 
dopiero się zaczęły, a wiele z jej zało
żeń i przypuszczeń wymaga empirycznej 
weryfikacji, to wyniki jak dotychczas są 
bardzo obiecujące. Trafny wybór miejsca 
pobytu, tyleż stałego, co czasowego, ma 
tak wielkie znaczenie, że byłoby co naj
mniej dziwne, gdyby nie zostawiło to trwa
łych śladów w naszej psychice w postaci 
upodobań (lub ich braku) do określonych 
terenów.

Proces doboru ukształtował nasze upo
dobania krajobrazowe w stopniu nie mniej
szym niż smakowe czy dotyczące wy
boru partnera. Choć we współczesnym 
świecie mieszkamy z dala od równin sa
wanny, staramy się upodobnić nasze oto
czenie do otoczenia naszych praprzodków. 
Współczesne konstrukcje architektoniczne 
dają nam wrażenie mieszkania pod leśnym
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sklepieniem. Lubimy rozlegle widoki, a nie 
cierpimy mieszkać pod ziemią. Szybciej 
dochodzimy do zdrowia, jeżeli za szpital
nymi oknami widać zieleń drzew (Ulrich,

1984). Malujemy obrazy i robimy zdję
cia, które odtwarzają świat niezliczonych 
możliwości i tajemnic prastarej sawanny 
(Appleton, 1975).

Walka z drapieżnikami i innymi zagrożeniami: 
lęki, fobie i niepokój a „pamięć ewolucyjna”

Wszyscy ludzie w pewnych sytuacjach 
boją się lub niepokoją. Adaptacyjne uza
sadnienie ludzkiego strachu wydaje się 
oczywiste - kieruje on naszą uwagę ku nie
bezpieczeństwu, spełniając ważną funkcję 
w walce o byt. Strach doczekał się więc 
powszechnego uznania, o czym świadczyć 
może choćby niedawno wydana książka 
The Gift of Fear: Survival Signals that 
Protect Us from Violence (Błogosławień
stwo strachu: Sygnały chroniące nas przed 
zagrożeniem), która całymi tygodniami 
znajdowała się na liście bestsellerów „New 
York Timesa” (De Becker, 1997). Namawia 
się w niej czytelników, aby wsłuchiwali 
się w swój strach, bo dostarcza on waż
nych wskazówek, jak uniknąć niebezpie
czeństwa.

Psycholog Isaac Marks (1987) zwięźle 
opisał ewolucyjną funkcję strachu:

Strach jest ważnym dziedzictwem ewo
lucji. Pozwala on uniknąć zagrożenia, 
spełnia więc istotną rolę w walce o byt. 
Strach, czyli uczucie powstające na skutek 
dostrzeżenia aktualnego lub nadchodzą
cego niebezpieczeństwa, w adekwatnej 
sytuacji jest czymś zupełnie naturalnym. 
Bez niego szanse przeżycia w środowisku 
naturalnym byłyby niewielkie. Strach w ob
liczu niebezpieczeństwa mobilizuje nas do 
zdecydowanego i sprawnego działania. 
Dzięki niemu potrafimy walczyć z prze

ciwnikiem, prowadzić uważnie samochód, 
bezpiecznie skakać ze spadochronem, 
zdawać egzaminy, odważnie mówić do 
nieprzychylnej publiczności, pewnie stą
pać podczas górskiej wspinaczki (s. 3).

Strach można zdefiniować jako „nie
przyjemne zazwyczaj uczucie, które jest 
normalną reakcją na rzeczywiste zagro
żenie” (Marks, 1987, s. 5). Należy go 
odróżnić od fobii, w której reakcje są nie
proporcjonalne w stosunku do zagrożenia
i wymykają się spod kontroli człowieka, 
starającego się zazwyczaj unikać sytuacji 
wywołującej lęk. Psychologowie ewolu
cyjni pracują od niedawna nad szczegóło
wymi teoriami ewolucji lęku i fobii.

Zdaniem Marksa (1987) strach wyzwala 
jedną z czterech podstawowych reakcji 
obronnych:

1. Zastygnięcie w bezruchu. Ta reakcja 
pozwala lepiej ocenić sytuację, schronić 
się przed napastnikiem, a czasami po
woduje zaniechanie ataku. Jeżeli nie je
steśmy pewni, czy nas zauważono, albo 
nie potrafimy dokładnie zlokalizować 
napastnika, znieruchomienie może być 
lepsze niż zadawanie ciosów na oślep 
lub ucieczka.

2. Ucieczka albo unik. W  ten sposób od
dalamy się od niebezpieczeństwa. Jeżeli 
natkniemy się na żmiję, ucieczka może
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być najłatwiejszym i najbezpieczniej
szym sposobem uniknięcia ukąszenia.

3. Agresywna obrona. Niekiedy zagro
żenie znika dzięki zaatakowaniu na
pastnika, który może uciec albo zginąć. 
Podjęcie takiej formy obrony wymaga 
uprzedniej oceny, czy dane zagrożenie 
może zostać w ten sposób odparte. 
Na pewno łatwiej rozdeptać pająka niż 
przestraszyć głodnego, ośmiusetkilo
wego niedźwiedzia.

4. Posłuszeństwo lub ustępstwa. Ta 
reakcja bywa skuteczna zazwyczaj wte
dy, gdy napastnik należy do tego sa
mego gatunku, co atakowany. U szym
pansów okazanie posłuszeństwa prze
wodnikowi stada zazwyczaj wystarczy, 
aby zabezpieczyć się przed jego ata
kiem. To samo może dotyczyć ludzi1.

Oprócz zachowań obronnych lęk wy
zwala również stale reakcje fizjologiczne 
(Marks, Nesse, 1994). Na przykład urucha
mia produkcję adrenaliny, która zwiększa 
krzepliwość krwi, w razie odniesienia rany. 
Pod wpływem adrenaliny wątroba uwalnia 
glukozę, potrzebną mięśniom do walki lub 
ucieczki. Serce bije szybciej, pompując 
większe ilości krwi. Ukrwienie żołądka 
zmniejsza się na rzecz mięśni. Jeżeli napo
tkacie na swej drodze lwa, trawienie może

poczekać! Oddech przyspiesza, prowadząc 
niekiedy nawet do hiperwentylacji, przez 
co zwiększają się dostawy tlenu do mię
śni oraz następuje szybsze odprowadzanie 
dwutlenku węgla z organizmu.

Pow szechne lęki ludzkie

W tabeli 3.1 zamieszczono wykaz najczę
ściej występujących lęków ludzkich wraz 
z problemami adaptacyjnymi, które mogły 
przyczynić się do ich powstania (Nesse, 
1990, s. 271). Karol Darwin z ponad stu
letnim wyprzedzeniem przewidział rozwój 
tego kierunku badań psychologicznych, 
pisząc: „Czy nie powinniśmy przypusz
czać [...], że stany lękowe dzieci, zupełnie 
niezależne od ich doświadczeń życiowych, 
są odziedziczonymi pozostałościami real
nych zagrożeń [...], z którymi stykali się 
praludzie?” (Darwin, 1877, s. 285-294). 
Wiele dowodów wskazuje na to, że u ludzi 
łatwiej pojawia się lęk przed zagrożeniami, 
które były powszechne w dawnych cza
sach, niż występującymi obecnie. W du
żych miastach trudno o węża, roi się na
tomiast od samochodów. Rzadko słychać, 
by ktoś lękał się samochodów, pistoletów, 
gniazdek elektrycznych czy papierosów, 
ponieważ z perspektywy ewolucyjnej są

1 Wymienione cztery typy reakcji obronnych należą do odmiennych kategorii zachowania o różnej 
historii ewolucyjnej. Bezruch jest pochodną bardzo pierwotnej reakcji elementarnej i występuje 
w wyniku zadziałania bodźców nowych oraz silnych i zagrażających. Występuje ona w skrajnej 
postaci (zwanej tanatozą) u niektórych owadów. U kręgowców reakcja znieruchomienia traktowana 
jest jako wyraz silnego lęku. Towarzyszy jej szereg zmian fizjologicznych, które przygotowują 
organizm do wysiłku (walki lub ucieczki). Ucieczka jest natomiast skoordynowaną akcją mo
toryczną, posiadającą swój własny system napędowy i cechującą się często zaawansowanym 
programem wykonania (np. uniki). Agresywna obrona, zwana przez etologów obroną bezwzględną, 
jest specyficzną adaptacją do sytuacji „zapędzonego do rogu” . Jest regulowana przez system 
antynapędowy ucieczki i ośrodki agresji. Posłuszeństwo lub ustępstwa, określane przez etologów 
jako przyjmowanie póz uległości, jest zachowaniem ściśle społecznym. Występuje wyłącznie 
u zwierząt żyjących w grupach o względnie stałym składzie społecznym i rozpoznających inne 
osobniki jako członków własnej grupy (przyp. red. meryt.).
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to zagrożenia stosunkowo świeżej daty - 
zbyt świeżej, aby w procesie doboru na
turalnego wykształciły się mechanizmy lę
kowe. Fakt, że więcej mieszkańców miast 
zgłasza się do psychiatry z powodu lęku 
przed wężami niż przed samochodami albo 
gniazdkami elektrycznymi, jest odbiciem 
zagrożeń, z jakimi stykali się nasi przod
kowie.

Każdy konkretny rodzaj lęku pojawia 
się mniej więcej na tym etapie rozwoju 
osobniczego, na którym w danych cza
sach mogło się pojawiać odpowiadające 
mu zagrożenie (Marks, 1987). Na przykład 
lęk wysokości i lęk przed obcymi zaczy
nają występować u dzieci około szóstego 
miesiąca życia, a więc w okresie, kiedy 
dziecko, pełzając, zaczyna oddalać się od 
matki (Scarr, Salapatek, 1970). W  jednym 
z badań 80% dzieci, które samodzielnie 
pełzały od co najmniej 41 dni, w drodze 
do matki bało się przejść przez coś, co

wyglądało na głęboki dół, choć w rze
czywistości dół pokryty był powierzchnią 
z mocnego szkła (Bertenthal, Campos, 
Caplovitz, 1983). Na skutek oddalania się 
od matki zwiększa się niebezpieczeństwo 
spadnięcia oraz spotkania niebezpiecznych 
stworzeń, więc pojawienie się w tym 
wieku lęku wysokości oraz strachu przed 
obcymi wydaje się wiązać z tymi właśnie 
problemami adaptacyjnymi. Występowanie 
u małych dzieci lęku przed obcymi udo
kumentowano w wielu kulturach, w tym 
u mieszkańców Gwatemali i Zambii, busz
menów plemienia !Kung oraz Indian Hopi 
(Smith, 1979). Zagrożenie życia młodych 
przez obcych jest zresztą powszechnym
i realnym niebezpieczeństwem, doświad
czanym zarówno przez człowieka (Daly, 
Wilson, 1988), jak i przez inne naczelne 
(Hrdy, 1977; Wrangham, Peterson, 1996), 
można więc je śmiało zaliczyć do „wrogich 
sił natury” .

TABELA 3.1 Rodzaje lęku i odpowiadające im problemy adaptacyjne

RODZAJ LĘKU PROBLEM ADAPTACYJNY

Lęk przed wężami Trujące ukąszenie

Lęk przed pająkami Trujące ukąszenie

Lęk wysokości Upadek z drzewa lub urwiska

Panika Gwałtowny atak drapieżnika albo człowieka

Agorafobia Zatłoczone miejsca, z których nie można uciec

Fobie przed małymi zwierzętami Niebezpieczne małe zwierzęta

Hipochondria Choroby

Lęk przed rozdzieleniem Utrata ochrony rodzicielskiej

Lęk przed obcymi Obcy ludzie, szczególnie mężczyźni

Lęk przed widokiem krwi Niebezpieczne zwierzęta lub ludzie

Źródło: R. M. Nesse, 1990.
Copyright ©  1990, Walter de Gruyter, Inc.
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SEKCJA 3.1 
Hipoteza konserwatyzmu adaptacyjnego jako źródła stanów lękowych

Chorobowe stany lękowe u ludzi wyni
kają zazwyczaj z uogólniania realnych 
zagrożeń, to jest rozciągania ich na 
większą liczbę przedmiotów czy sy
tuacji (Marks, 1987; Mineka, 1992). 
Sprzyja temu upływ czasu. Na przy
kład człowiek cierpiący na agorafo
bię początkowo boi się dużych sku
pisk ludzkich. W miarę upływu czasu 
jednak fobia może się rozwinąć do 
tego stopnia, że będzie się bał wejść 
do sklepu spożywczego. W skrajnych 
przypadkach ludzie tacy zamykają się 
przed światem we własnym miesz
kaniu.

W celu wyjaśnienia zjawiska uogól
niania sformułowano hipotezę kon
serwatyzmu adaptacyjnego (Hen
dersen, 1985; Tomarken, Mineka, 
Cook, 1989). Objaśnić ją można na 
przykładzie dwóch alternatywnych 
scenariuszy rozwoju wydarzeń. W wer
sji pierwszej dany człowiek zakłada, 
że nie ma niebezpieczeństwa, po czym 
zostaje ugryziony i umiera. W wer
sji drugiej człowiek zakłada, że nie
bezpieczeństwo istnieje, podczas gdy 
w rzeczywistość go nie ma. Zgod
nie z hipotezą konserwatyzmu ad
aptacyjnego koszt błędnego uznania, 
że nie ma niebezpieczeństwa, jest 
znacznie wyższy niż koszt błędnego 
uznania, że ono istnieje. Uogólnianie 
przynosi więc korzyści adaptacyjne, 
nawet jeżeli w rezultacie unikamy 
czegoś, co nie stanowi żadnego zagro
żenia.

Liczne badania potwierdzają słusz
ność tej hipotezy. Kobietom pokazy
wano slajdy z wywołującymi lęk obra
zami (np. węże albo pająki) oraz slajdy 
neutralne, z kwiatami albo grzybami 
(Tomarken, Mineka, Cook, 1989). Po 
każdym slajdzie osobę badaną pod
dawano bolesnemu wstrząsowi elek
trycznemu, uruchamiano brzęczek 
albo też nic nie robiono. Każdy z tych 
bodźców występował tyle samo razy 
w zupełnie dowolnym, przypadkowym 
porządku. Zdjęciom węży towarzyszył 
więc w 1/3 wypadków wstrząs elek
tryczny, w 1/3 - dźwięk, a w 1/3 - nic 
się nie działo.

Kiedy następnie zapytano kobiety, 
jak często po obrazie węża następował 
wstrząs, na ogól podawały dane wyż
sze niż w rzeczywistości. Twierdziły, 
że wstrząs towarzyszył obrazowi węża 
w 42-52% wypadków, choć w istocie 
było to jedynie 33%. Tendencja ta była 
szczególnie silna u kobiet, u których 
stwierdzono uprzednio wysoki poziom 
lęku przed wężami.

Kiedy następnie zastąpiono węże 
gniazdkiem elektrycznym - zagroże
niem stosunkowo świeżej daty - zja
wisko zawyżania się nie powtórzyło. 
Uczestniczki oceniły, że wstrząs na
stępował po obrazie gniazdka w 34% 
wypadków, a więc zdumiewająco bli
sko właściwej odpowiedzi. Wynika 
z tego, że lęk wiąże się z nastawie
niem, na skutek którego ludzie zawy
żają stopień zagrożenia daną sytuacją.
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SEKCJA 3.1 cd.

Choć niezbędne są dalsze bada
nia, dotychczasowe odkrycia potwier
dzają słuszność hipotezy konserwaty
zmu adaptacyjnego. Ludzie wydają się 
tak „zaprogramowani", że wyolbrzy
miają zagrożenia wynikające z sytuacji 
dawniej niebezpiecznych, a nie z tych, 
które niebezpieczne są od niedawna. 
Lęk wpływa na proces przetwarzania

informacji, utwierdzając daną osobę 
w przeświadczeniu, że niebezpieczeń
stwo jest realne, co z kolei jeszcze 
potęguje lęk. Uogólnianie sprzyja kon
serwatyzmowi adaptacyjnemu, a więc 
utrzymywaniu się lęków związanych 
z dawnymi zagrożeniami, nawet za 
cenę okazjonalnych pomyłek.

Lęk przed rozdzieleniem to inny rodzaj 
lęku, na temat którego zebrano bogatą do
kumentację z całego świata. Jego najwięk
sze natężenie przypada na okres między 
dziewiątym a trzynastym miesiącem życia 
(Kagan, Kearsley, Zelazo, 1978). W trakcie 
jednego z badań sprawdzano, jaki procent 
dzieci w tym wieku zaczyna płakać, kiedy 
matka wyjdzie z pokoju. Objawy niepokoju 
z powodu rozdzielenia stwierdzono u 62% 
małych Indian z Gwatemali, 60% dzieci 
izraelskich, 82% najmłodszych mieszkań
ców Antiquy w Gwatemali oraz u wszyst
kich dzieci afrykańskich Buszmenów.

Lęk  przez zwierzętami pojawia się około 
drugiego roku życia, kiedy dziecko za
czyna aktywnie poznawać swoje otoczeniu. 
Agorafobia, czyli lęk przed przebywaniem 
w miejscach publicznych, z których trudno 
uciec, pojawia się później, kiedy młodzi 
ludzie opuszczają dom rodzinny (Marks, 
Nesse, 1994). Moment pojawiania się po
szczególnych lęków wiąże się więc z mo
mentem wystąpienia odpowiadających im 
problemów adaptacyjnych. Znaczy to, że 
aby uznać jakiś mechanizm psychiczny za

adaptację, nie musi się on ujawnić przy 
urodzeniu. Pojawienie się poszczególnych 
lęków, podobnie jak pojawienie się obja
wów okresu dojrzewania, jest uwarunko
wane zegarem rozwojowym człowieka.

Choć istnieje wiele dowodów na to, że 
charakter poszczególnych lęków wynika 
z natury konkretnych problemów adapta
cyjnych, które musieli rozwiązywać nasi 
przodkowie, i nie jest zależny od otocze
nia kulturowego, w literaturze psycholo
gicznej ciągle toczą się spory dotyczące 
statusu lęków i fobii jako mechanizmów 
adaptacyjnych, ukształtowanych w toku 
ewolucji (np.: McNally, 1987). Zgodnie ze 
standardowym podejściem ewolucyjnym 
lęki o kluczowym znaczeniu dla ewolucji 
gatunku powinny być bardzo trudne do 
wykorzenienia. Tymczasem okazuje się. że 
fobie ludzi dorosłych na punkcie wysokości 
oraz zwierząt należą do najłatwiejszych do 
wyleczenia (Mathews, 1978). Jak stwier
dziliśmy jednak wcześniej, fobia jest to 
irracjonalny strach, nieproporcjonalny do 
rozmiarów zagrożenia. Nie jest więc cał
kiem jasne, czy łatwa wyleczalność lęku 
wysokości oraz lęku przed zwierzętami
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u dorosłych rzeczywiście przeczy twier
dzeniu, że wykształciły się one w toku 
ewolucji i pojawiają się na odpowiednim 
etapie rozwoju osobniczego. (W sekcji 
3.1 znajdują się dodatkowe informacje
o lęku).

Unikanie substancji toksycznych: 
rola alergii

Świat pełen jest trucizn - substancji szko
dliwych dla człowieka i zwierząt. Pytek 
kwiatowy zawiera kwasy i alkaloidy. W sia
nie znajdują się zarodniki trujących grzy
bów. Nikiel jest jednym z wielu trujących 
metali występujących w przyrodzie. W nie
których orzechach występują wysokie stę
żenia metali, na skutek czego orzechy te, 
spożyte w dużych ilościach, są szkodliwe 
dla zdrowia. Nawet banany, ziemniaki czy 
brokuły zawierają substancje toksyczne. 
Rośliny wytwarzają je dla obrony przed 
stworzeniami roślinożernymi.

Co gorsza, wiele owadów i zwierząt 
wytwarza truciznę w celach obronnych 
oraz dla zdobywania pożywienia. Ukąsze
nie żmii czy pszczoły bywa śmiertelne. 
Na przykład w Birmie ponad 100 ludzi 
umiera corocznie na skutek ukąszenia 
jednego tylko rodzaju żmii (Than-Than
i in., 1988). Substancje toksyczne wytwa
rzane przez zwierzęta, owady czy rośliny 
szkodzą człowiekowi, zakłócając funkcjo
nowanie jego komórek, blokując obszary 
recepcyjne mózgu lub nawet naturalne 
możliwości obronne organizmu przeciw 
toksynom innego typu (Profet, 1991). Je 
żeli dana trucizna przedostanie się przez 
zasieki obronne organizmu - takie jak 
preferencje smakowe - może spowodo
wać wielkie szkody. Toksyny są przyczyną 
zmian wewnątrzkomórkowych, które przy 
długotrwałym oddziaływaniu mogą nawet

prowadzić do raka. Są wszechobecne w na
szym otoczeniu i stanowią ważną „wrogą 
siłę natury”.

Zdaniem Margie Profet odpowiedzią 
organizmu ludzkiego na tę wrogą siłę 
są alergie (Profet, 1991). Wysunęła ona 
hipotezę toksyczności, która ma wytłu
maczyć, dlaczego organizm ludzki reaguje 
alergicznie na określone substancje, ja
kie mechanizmy są wówczas uruchamiane 
oraz jakie funkcje spełniają alergie.

Rozważmy najpierw, jakie mechani
zmy są wyzwalane przez alergie. Ła
godne formy alergii objawiają się kicha
niem, które usuwa substancje toksyczne 
z dróg nosowych, kaszlem, który usuwa je 
z płuc, łzawieniem, usuwającym je z oczu, 
oraz swędzeniem, powodującym drapanie, 
za pomocą którego usuwa się substancje 
toksyczne ze skóry. Wszystkie te reakcje 
wydają się dobrze spełniać swoją funkcję, 
jaką jest obrona organizmu przed substan
cjami toksycznymi, zapobieganie dostaniu 
się ich do krwioobiegu, a poprzez to do 
najważniejszych narządów organizmu.

W skrajnych postaciach alergii nastę
puje spadek ciśnienia krwi. Występuje 
on również zawsze po ukąszeniu węża, 
owadów czy meduzy. Na skutek spadku 
ciśnienia krwi obniża się szybkość, z jaką 
trucizna rozchodzi się po organizmie, 
przez co zmniejsza się zagrożenie narzą
dów wewnętrznych. Co ciekawe, ludzie 
uczuleni na ukąszenia owadów nie są 
uczuleni na pyłki kwiatów albo rozmaite 
potrawy (Evan, Summers, 1986). Wska
zuje to, że na drodze doboru naturalnego 
nastąpiło wyspecjalizowanie systemu im
munologicznego, tak aby był on w stanie 
rozróżniać różne rodzaje substancji tok
sycznych (Profet, 1991).

Alergie w społeczeństwach przemysło
wych występują częściej niż u naszych 
przodków (Profet, 1991). Ocenia się, że we
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współczesnych społeczeństwach przemy
słowych cierpi na nie od 16 do 27 procent 
ogółu populacji. Odpowiedzialnością za to 
obciąża się trzy czynniki.

Po pierwsze, w społecznościach ło
wiecko-zbierackich na ogól można było 
rozpoznać i następnie unikać substancji 
wywołujących reakcje alergiczne. Jeżeli 
nasz praprzodek zjadł owoc, warzywo czy 
rybę, po czym pojawiły się reakcje aler
giczne, mógł później po prostu unikać 
szkodliwego pożywienia. Natomiast we 
współczesnym świecie przetworzone po
trawy zawierają wiele ukrytych składni
ków. Konserwanty spotyka się w gotowych 
posiłkach, oleju rybnym czy lodach. Takie 
ukryte składniki o wiele trudniej jest 
rozpoznać, a co za tym idzie - także ich 
unikać.

Po drugie, współcześni ludzie używają 
detergentów, mydła, szamponu, zawiera
jących liczne substancje niewystępujące 
w świecie łowców i zbieraczy. Nawet 
ziarna kawy mogą alergizować, bo zawie
rają aż do 5% kwasu chlorogenic.

Trzecią prawdopodobną przyczyną 
wzrostu zachorowań na alergie jest to, 
że dramatycznie spada liczba dzieci kar
mionych piersią. Badania wskazują, że 
dzieci karmione piersią (przez co najmniej 
6 miesięcy) o wiele rzadziej zapadają na 
alergie w wieku dorosłym (Profet, 1991). 
Choć nie wiadomo dokładnie, jaka jest tego 
przyczyna, wskazuje się, że pokarm matki 
zawiera przeciwciała zwalczające substan
cje toksyczne, z którymi dziecko może 
mieć kontakt. Chroniony przeciwciałami 
matki organizm nie produkuje nadmier
nej ilości własnych przeciwciał, skutkiem 
czego w późniejszym okresie życia unika 
reakcji alergicznych.

Choć więc niezbędne są dalsze bada
nia, hipoteza toksyczności tłumaczy wiele 
występujących obecnie zjawisk. Pozwala

zrozumieć mechanizm najczęstszych re
akcji alergicznych, takich jak łzawienie, 
kichanie, kaszel, wymioty i biegunka. Wy
jaśnia, dlaczego ostrym objawom alergii 
towarzyszy spadek ciśnienia krwi. Tłuma
czy, dlaczego reakcje alergiczne pojawiają 
się na skutek kontaktu z konkretnymi 
rodzajami jedzenia, pyłków, trucizn, metali 
czy chemikaliów - ponieważ zawierają 
one substancje szkodliwe dla człowieka. 
Pozwala również zrozumieć, dlaczego lu
dzie różnią się rodzajem i silą swoich 
reakcji alergicznych - ponieważ stykają się 
z różnymi ilościami i rodzajami substan
cji toksycznych. Krótko mówiąc, dzięki 
funkcjonalnemu nastawieniu do organizmu 
ludzkiego oraz zagrażających mu wrogich 
sił natury hipoteza toksyczności objaśnia 
wiele inaczej niezrozumiałych faktów do
tyczących natury nękających człowieka 
alergii.

W alka z chorobam i

W czasie swojego życia człowiek musi 
wielokrotnie zmierzyć się z chorobami. 
W toku ewolucji wykształciły się przeciw
chorobowe adaptacje, ale ich działanie nie 
zawsze jest dla nas zrozumiale. Powstająca 
obecnie nauka - medycyna darwinowska
- obala wiele rozpowszechnionych mitów 
na temat typowych reakcji, takich jak 
gorączka, podczas której pocimy się i na
stępuje zmniejszenie poziomu żelaza we 
krwi. Obydwa te zjawiska są wynikiem 
infekcji (Williams, Nesse, 1991).

Gorączka. Kiedy zgłaszacie się do leka
rza z gorączką, najprawdopodobniej zapi
sze wam aspirynę. Każdego roku miliony 
Amerykanów biorą aspirynę albo inne leki 
przeciwgorączkowe. Tymczasem ostatnie 
badania wskazują, że leki przeciwgorącz
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kowe mogą przedłużać chorobę. Gorączka 
jest bowiem naturalnym i pożytecznym 
środkiem obrony przeciw chorobie.

Kiedy zimnokrwiste jaszczurki dostają 
infekcji, wyszukują gorącą skalę, na której 
się wygrzewają. Podnosi to temperaturę 
ich ciała, zwalczającą chorobę. Jeżeli jasz
czurka nie może znaleźć gorącej skały, 
zwiększa się zagrożenie jej życia. Podobny 
związek między temperaturą ciała a cho
robą zaobserwowano u królików. Chore 
króliki, którym podaje się leki przeciwgo
rączkowe, są bardziej zagrożone śmiercią 
(Kluger, 1990).

Na początku XX wielu lekarz Julian Wa
gner-Jauregg zauważył, że syfilis rzadko 
spotyka się tam, gdzie występuje malaria 
(Nesse, Williams, 1994). W owym czasie 
syfilis w 99% przypadków był chorobą 
śmiertelną. Wagner-Jauregg zarażał więc 
chorych na syfilis malarią, podczas której 
występuje wysoka gorączka. Przeżyło aż 
30% pacjentów, a więc znacznie więcej niż 
w grupie pacjentów niezarażanych malarią. 
Gorączka malaryczna najwyraźniej zapo
biegała fatalnym skutkom syfilisu.

W badaniach świeższej daty stwier
dzono, że dzieci, którym podczas ospy 
wietrznej nie zbijano gorączki za pomocą 
paracetamolu, chorowały o prawie cały 
dzień krócej niż te, którym zbijano go
rączkę (Doran i in., 1989). W innym bada
niu zarażano ludzi wirusem przeziębienia, 
po czym połowie z nich podawano leki 
przeciwgorączkowe, a drugiej - placebo 
(pigułkę nie zawierającą żadnych aktyw
nych substancji). Pacjenci leczeni środ
kami przeciwgorączkowymi mieli bardziej 
zapchany nos, gorszą reakcję obronną or
ganizmu i chorowali nieco dłużej (Graham
i in., 1990).

Niski poziom żelaza w e krwi. Stwier
dzono, że żelazo stanowi wspaniałą po

żywkę dla bakterii. Wiele wskazuje na 
to, że w organizmie ludzkim wykształcił 
się mechanizm głodzenia bakterii. Pod
czas choroby organizm ludzki wytwarza 
substancję chemiczną obniżającą poziom 
żelaza we krwi. Jednocześnie człowiek 
sam traci ochotę na potrawy bogate w ten 
pierwiastek, takie jak szynka czy jajka, 
a organizm zmniejsza jego przyswajanie 
(Nesse, Williams, 1994). Te naturalne re
akcje organizmu prowadzą do „zagłodze
nia” bakterii, co pomaga pokonać chorobę
i szybko wrócić do zdrowia.

Choć informacje na ten temat są do
stępne od lat siedemdziesiątych, niewielu 
lekarzy i farmaceutów o tym słyszało 
(Kluger, 1991). W dalszym ciągu zapi
suje się chorym żelazo w pastylkach, 
choć przeszkadzają one walczyć z cho
robą naturalnym mechanizmom obronnym 
organizmu.

W plemieniu Masajów mniej niż 10% 
ogółu populacji cierpiało z powodu zaka
żenia amebą. Kiedy jednak wyodrębnionej 
specjalnie grupie podano żelazo w pa
stylkach, choroba objęła 88% badanych 
(Weinberg, 1984). Nomadowie z Somalii 
tradycyjnie jedzą potrawy o niskiej za
wartości żelaza. Kiedy badacze postano
wili skorygować ich dietę za pomocą że
laza w pastylkach, zachorowalność wzrosła
o 30% w ciągu miesiąca (Weinberg, 1984). 
Ludziom w podeszłym wieku w Ameryce 
standardowo zapisuje się żelazo, aby pod
nieść jego stężenie we krwi, co paradok
salnie może przyczynić się do wzrostu 
zachorowań.

Podsumowując, u ludzi w toku ewo
lucji rozwinęły się naturalne mechanizmy 
obronne, takie jak gorączka i obniżanie 
poziomu żelaza we krwi. Zakłócanie ich 
pracy poprzez zbijanie gorączki lub poda
wanie żelaza przynosi więcej szkody niż 
pożytku.
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Czy śmierć ludzka jest zaprogramowana?

Skoro skuteczna walka o byt jest tak ważna 
dla reprodukcji, skoro tak wiele adaptacji 
rozwinęło się po to, aby utrzymać nas przy 
życiu, to dlaczego właściwie umieramy? 
Dlaczego w procesie doboru naturalnego 
nie wykształciły się mechanizmy, dzięki 
którym moglibyśmy żyć wiecznie, a przy
najmniej po kilkaset lat? Dlaczego niektó
rzy ludzie popełniają samobójstwo, choć 
wydaje się to sprzeczne z pryncypiami 
ewolucji? W niniejszym rozdziale rozwa
żymy te zagadkowe kwestie.

Teoria starzenia  się

Zagadki te częściowo wyjaśnia teoria sta
rzenia się (Williams, 1957). Starzenie 
się nie jest chorobą, lecz pogarszaniem 
funkcjonowania wszystkich narządów 
organizmu wraz z upływem czasu. 
Punktem wyjścia tej teorii jest interesu
jące spostrzeżenie: siła praw doboru natu
ralnego gwałtownie spada w miarę, jak or
ganizm się starzeje. Wystarczy porównać 
kobietę dwudziestoletnią z pięćdziesięcio
letnią. Proces doboru oddziałuje o wiele 
silniej na młodszą z nich, bo wszystko, 
co się jej przytrafia, może wpłynąć na jej 
potencjał reprodukcyjny. Jeżeli w wieku lat 
dwudziestu uaktywni się jakiś gen osła
biający jej system immunologiczny, może 
to zagrozić jej płodności. Jeżeli ten sam 
gen uaktywni się u kobiety pięćdziesię
cioletniej, nie będzie to miało wpływu na 
jej zdolności rozrodcze. Proces doboru od
działuje na starszą kobietę o wiele słabiej, 
bo etap rodzenia dzieci ma ona już za sobą 
(Nesse, Williams, 1994).

Williams (1957) przyjął to spostrzeże
nie za punkt wyjścia i sformułował plejo
tropiczną teorię starzenia się. Plejotropia

polega na tym, że gen może wywoływać 
dwa różne skutki lub więcej. Załóżmy że 
istnieje gen wyzwalający produkcję te
stosteronu, dzięki czemu mężczyźni po
siadający go skuteczniej osiągają wysoką 
pozycję społeczną w wi eku lat 20 czy 
30. Jednak wysoki poziom testosteronu 
niesie również negatywn e konsekwencje 
w późniejszym okresie życia, bo zwiększa 
zapadalność na raka prostaty. Taki plejotro
piczny gen może być faworyzowany przez 
procesy naturalnego doboru - a więc roz
powszechniać się w kolejnych pokoleniach
- bo korzyści z wcześniejszego okresu 
życia przeważają nad kosztami z później
szego okresu, które wyrażają się większą 
śmiertelnością z powodu raka prostaty. Na 
skutek zjawiska plejotropii u cziowaeka 
rozwinęło się wiele genów, które pomagają 
we wczesnym okresie życia, ale szkodzą 
w późnym, kiedy oddziaływanie procesów 
doboru jest słabe albo zgoła żadne.

Plejotropiczna teoria starzenia się nie 
tylko pozwala zrozumieć, dlaczego na
sze narządy zużywają się mniej więcej 
w tym samym okresie życia, ale również, 
dlaczego mężczyźni umierają prędzej niż 
kobiety - przeciętnie o 7 lat (Williams, 
Nesse, 1991). Efekty doboru oddziałują 
mocniej na mężczyzn niż na kobiety, po
nieważ różnorodność reprodukcyjna męż
czyzn jest wyższa niż kobiet. Ujmując 
rzecz inaczej, większość płodnych kobiet 
rodzi dzieci, przy czym ich liczba jest 
ograniczona - z przyczyn praktycznych ko
bieta nie może urodzić więcej niż około 12 
dzieci. Mężczyzna może natomiast spło
dzić setki i tysiące dzieci albo też być zu
pełnie odcięty od możliwości zapłodnienia 
kobiety. Gama różnych możliwości w sfe
rze reprodukcji jest u mężczyzn większa,
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stąd procesy doboru oddziałują silniej na 
mężczyzn. Procesy selekcji w szczególno
ści faworyzują te geny, które we wcze
snym okresie życia umożliwiają skuteczną 
rywalizację o partnerki i zwiększają szanse 
reprodukcyjne mężczyzny.

Faworyzowany więc będzie taki proces 
doboru, na skutek którego zwiększają się 
szanse reprodukcyjne mężczyzny, nawet 
jeżeli te same geny w późniejszym okresie 
życia mężczyzny będą szkodliwe. Choć 
mężczyźni zachowują płodność dłużej niż 
kobiety i czasami z tego korzystają, teo
ria starzenia się tłumaczy, dlaczego przy
padki reprodukcji w podeszłym wieku mają
o wiele mniejszą wagę niż w młodszym. 
U mężczyzn selekcja genów jest o wiele 
silniej niż u kobiet ukierunkowana na 
sukces w rywalizacji o partnera, co od
bywa się kosztem genów utrzymujących 
organizm przy życiu w późniejszym wieku. 
Ostra selekcja, ukierunkowana na korzyści 
w młodości, prowadzi do dużej produk
cji genów plejotropicznych, które powo
dują wczesną śmierć. Jak zauważył jeden 
z badaczy, „wydaje się prawdopodobne, 
że mężczyźni umierają szybciej niż ko
biety, ponieważ w przeszłości ich potencjał 
reprodukcyjny był większy, nastąpił więc 
dobór tych cech, które zwiększały szanse 
sukcesu reprodukcyjnego, choć odbywało 
się to kosztem długości życia mężczyzny” 
(Trivers, 1985, s. 314). Mężczyźni są więc 
zaprogramowani do umierania szybciej niż 
kobiety, a teoria starzenia się wyjaśnia 
tego przyczynę.

Mechanizm doboru naturalnego oddzia
łuje więc najsilniej we wcześniejszym 
okresie życia jednostki, bo wszystko to, 
co się wówczas dzieje, może wpłynąć na 
jej reprodukcję. W miarę jak ludzie się 
starzeją, siła praw doboru słabnie. To, 
co zdarza się człowiekowi w podeszłym 
wieku, krótko przed śmiercią, na ogól nie

ma żadnego wpływu na jego reprodukcję. 
Oznacza to, że proces doboru faworyzo
wać będzie geny wywierające efekt ple
jotropiczny, a więc przynoszące korzyści 
we wczesnym okresie życia, nawet je
żeli odbywa się to kosztem późniejszego 
okresu. Koszty te kumulują się w pode
szłym wieku w postaci spadku sprawności 
wszystkich narządów organizmu w tym 
samym mniej więcej czasie. W tym sensie 
można powiedzieć, że śmierć organizmów 
jest w nich zaprogramowana.

Zagadka sam obójstw a
Prowadzące do śmierci starzenie się orga
nizmów, jest być może nieuniknione, ale 
psychologia ewolucyjna stoi przed jeszcze 
większa tajemnicą. Dlaczego ktoś miałby 
celowo odbierać sobie życie? Teoria ewo
lucji mówi, że reprodukcja jest maszyną 
napędzającą procesy ewolucyjne, aby zaś 
reprodukować się, trzeba żyć. Jak więc 
wytłumaczyć samobójstwa?

Zagadnieniem tym zajął się psycholog 
ewolucyjny Denys de Catanzaro (1991,
1995). Sformułował on ewolucyjną teorię 
samobójstwa, którą następnie zweryfiko
wał, opierając się na bogatym materiale 
empirycznym. Dotyczył on zarówno ludzi 
nieodbiegających od normy, jak i tych 
z grup „wysokiego ryzyka” , takich jak 
pacjenci oddziałów psychiatrycznych albo 
ludzie w podeszłym wieku. Zacznijmy od 
przeanalizowania logicznej budowy jego 
teorii. Wedle de Catanzara prawdopodo
bieństwo samobójstwa zwiększa się, gdy 
człowiek traci możliwość działania na 
rzecz dostosowania łącznego, rozumia
nego jako dobrobyt własny oraz reproduk
cja osobnicza i krewniacza. Dzieje się tak 
w wypadku choroby i braku perspektyw 
na poprawę stanu zdrowia, w razie trwa
łego kalectwa, niesławy albo klęski, braku



WALKA Z WROGIMI SIŁAMI NATURY: WALKA LUDZKIEGO GATUNKU O BYT 121

widoków na udany związek z osobą płci 
przeciwnej lub z powodu poczucia, że jest 
się ciężarem dla rodziny. W takich warun
kach jest co najmniej prawdopodobne, że 
replikacja genów danego człowieka łatwiej 
dojdzie do skutku, gdy jego nie będzie. 
Jeżeli ktoś staje się ciężarem dla swojej 
rodziny, to żyjąc, zmniejsza jej możliwości 
reprodukcyjne, a tym samym staje się 
przeszkodą dla sukcesji swoich genów.

W fazie weryfikacji ewolucyjnej teorii 
samobójstwa de Catanzaro pytał o myśli 
samobójcze: czy dany osobnik kiedykol
wiek myślał o popełnieniu samobójstwa, 
czy zdarzyło się to niedawno, czy zda
rzyło się to w czasie ostatniego roku, 
czy podejmował już próby samobójcze? 
Miernik stanowiła suma odpowiedzi na te 
pytania. Oczywiście myśli samobójcze nie 
są tym samym, co samobójstwo. Wielu 
ludzi je miewa, ale ostatecznie się nie za
bija. Ponieważ jednak samobójstwo jest na 
ogól czynem zaplanowanym, więc zazwy
czaj poprzedzają je głębokie przemyślenia. 
Nasilenie myśli samobójczych może więc 
służyć jako wskaźnik samobójczych skłon
ności.

W innej części kwestionariusza de Ca
tanzaro pytał respondentów: czy i w jakim 
stopniu uważają się za ciężar dla rodziny,
o ich wkład w życie rodziny i społe
czeństwa, o częstość podejmowania współ
życia seksualnego, o powodzenie u płci 
przeciwnej, o skłonności homoseksualne, 
liczbę przyjaciół, traktowanie przez innych 
ludzi, sytuację materialną oraz zdrowie. 
Respondenci zaznaczali swoje odpowie
dzi na siedmiostopniowej skali, od -3 do 
+3. Ankietowani byli bardzo zróżnicowani:

dużą grupę stanowiły osoby przeciętne, 
ale była też grupa ludzi starszych, grupa 
pacjentów ze szpitala psychiatrycznego, 
grupa więźniów oraz dwie grupy homosek
sualistów.

Wyniki badań potwierdziły słuszność 
ewolucyjnej teorii samobójstwa. De Catan
zaro porównywał współzależność poziomu 
myśli samobójczych z innymi odpowie
dziami2. We wszystkich grupach najsil
niejsza współzależność występowała po
między poziomem natężenia myśli samo
bójczych a poczuciem bycia ciężarem dla 
rodziny oraz, w wypadku mężczyzn, prze
świadczeniem o braku sukcesów w kon
taktach z płcią przeciwną. Dla mężczyzn 
z grupy „przeciętnej” , w wieku od 18 
do 30 lat, współzależność poziomu my
śli samobójczych była następująca: bycie 
ciężarem dla rodziny ( + 0,56), stosunek 
seksualny w ostatnim miesiącu (-0,67), 
sukcesy w stosunkach z kobietami (-0,49), 
prowadzenie życia seksualnego w dowol
nym okresie życia (-0,45), stabilne związki 
heteroseksualne (-0,45), odbywanie sto
sunków płciowych w ciągu ostatniego roku 
(-0,40), liczba dzieci (-0,36). U młodych 
kobiet w wieku od 18 do 30 lat z grupy 
„przeciętnej” wyniki były podobne, choć 
nie tak jednoznaczne: bycie ciężarem dla 
rodziny ( + 0,44), prowadzenie życia seksu
alnego w dowolnym okresie życia (-0,37), 
wkład w rozwój rodziny (-0,36).

W grupach ludzi starszych coraz więk
szego znaczenia nabierało zdrowie. Na
stąpił tu wyraźny wzrost współzależno
ści z myślami samobójczymi. W grupie 
mężczyzn powyżej pięćdziesiątki współza
leżność z poziomem natężenia myśli sa

2 Współzależność określa relację między zmiennymi i waha się od +1 do -1. Współzależność 
dodatnia oznacza, że kiedy jedna zmienna wzrasta, to druga również wzrasta. Współzależność 
ujemna oznacza, że kiedy jedna zmienna wzrasta, to druga maleje (przyp. autora).
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mobójczych kształtowała się następująco: 
zdrowie (-0,48), niepokój o przyszłość 
finansową (+0,46), bycie ciężarem dla 
rodziny ( + 0,38), homoseksualizm (+0,38) 
oraz liczba przyjaciół (+0,38). Podobnie 
kształtowały się wskaźniki w grupie ko
biet: samotność (+0,62), bycie ciężarem 
dla rodziny (+0,47), niepokój o przyszłość 
finansową (+0,45) oraz zdrowie (-0,42). 
Analogiczne wyniki osiągnięto we wszyst
kich badanych grupach.

Tezy de Catanzaro potwierdzają nie
zależni badacze. Michael Brown wraz ze 
współpracownikami przebadał 175 studen
tów uczelni amerykańskich, używając 
kwestionariusza zawierającego 164 pozy
cje (Brown, Dahlen, Mills, Rick, Biblarz, 
w druku). Stwierdzili oni, że osoby o ni
skim potencjale reprodukcyjnym (to zna
czy uważające się za nieatrakcyjne dla 
przedstawicieli pici przeciwnej) oraz prze-

świadczone, iż są ciężarem dla rodziny, 
miały więcej myśli samobójczych, trapiła 
je również depresja i poczucie beznadziej
ności.

Wyniki niezależnych badań potwier
dzają więc psychoewolucyjną teorię sa
mobójstwa de Catanazara. Niezbędne są 
dalsze badania. Następnym krokiem mo
głaby być analiza motywów samobójstw, 
do których rzeczywiście doszło. Na obec
nym etapie możemy już jednak stwierdzić 
teoretycznie, że w określonych warunkach 
mogły się wykształcić na drodze ewolu
cji mechanizmy psychiczne, nakłaniające 
daną osobę do samobójstwa. Najważniej
sze z nich to niemożność nawiązania kon
taktu heteroseksualnego oraz uczucie by
cia ciężarem dla rodziny. Te sytuacje, ogra
niczające możliwości sukcesji genetycznej, 
najczęściej prowadzą do pojawienia się 
myśli samobójczych.

Podsumowanie
Brak pożywienia, substancje toksyczne, 
drapieżniki, pasożyty, choroby oraz nie
korzystny klimat to wrogie siły natury, 
które nieustannie nękały naszych przod
ków. U ludzi wykształciło się wiele adapta
cji do walki z tymi zagrożeniami. Jednym 
z podstawowych warunków przetrwania 
jest zdobycie pożywienia. Zdobywanie go 
i konsumowanie to trudne i skompliko
wane problemy. Radząc sobie z brakiem 
żywności, organizmy muszą się ponadto 
nauczyć odróżniać jedzenie pożywne (tj. 
bogate w kalorie i składniki odżywcze) 
od takiego, którego trzeba unikać (np. za
wierającego substancje toksyczne). Ludzie 
ukształtowali się jako stworzenia wszyst
kożeme, odżywiające się wieloma rośli
nami oraz mięsem rozmaitych zwierząt. 
Do ludzkich mechanizmów adaptacyjnych

należą: preferowanie potraw wysokoka
lorycznych, mechanizmy unikania potraw 
toksycznych, takie jak uczucie wstrętu 
w kontakcie z fekaliami, mechanizmy po
zbywania się substancji toksycznych, takie 
jak krztuszenie się, plucie, wymiotowanie, 
kaszel, kichanie, biegunka, oraz nudności 
u kobiet ciężarnych.

Jednym z najbardziej kontrowersyj
nych zagadnień w ewolucji człowieka jest 
kwestia zdobywania pożywienia. Istnieją 
trzy podstawowe hipotezy na ten te
mat: łowiecka, zbieracka oraz czyszczenia. 
Wszystkie dostępne dowody wskazują, że 
u naszych praprzodków mężczyźni polo
wali, kobiety zbierały rośliny, a okazjo
nalnie „czyszczono” również środowisko, 
zjadając odpadki zwierząt zabitych przez 
drapieżniki.
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Inny problem adaptacyjny dotyczy znaj
dowania odpowiedniego miejsca na osie
dlenie. U ludzi wykształciły się upodoba
nia do przestrzeni obfitujących w zasoby 
niezbędne do życia i umożliwiających ob
serwację otoczenia z ukrycia, a więc do 
obszarów przypominających sawannę, na 
której żyli nasi przodkowie.

W każdym środowisku, nawet tym bo
gatym w zasoby oraz oferującym kryjówki, 
obecne są wrogie siły natury, zagrażające 
bytowi. U ludzi rozwinęło się uczucie 
lęku, które ma ostrzegać przed rozma
itymi niebezpieczeństwami. Na przykład 
lęk przed wężami, pająkami, wysokością 
oraz nieznajomymi występuje u ludzi ży
jących w różnych kulturach i pojawia się 
w określonym momencie rozwoju, z czego 
wynika, że spełnia funkcje adaptacyjne. 
Lęk wysokości i lęk przed nieznajomymi 
pojawia się, kiedy dziecko zaczyna peł
zać, przez co jest bardziej narażone na 
spotkanie nieznajomego oraz na upadek 
z wysokości.

Choroby i pasożyty to wszechobecne 
wrogie siły natury, szczególnie dla or
ganizmów długowiecznych. U ludzi wy
kształciły się liczne adaptacje do walki 
z nimi. Wbrew poglądom pokutującym 
w konwencjonalnej medycynie mechanizm 
podnoszący temperaturę w ludzkim ciele 
służy do walki z infekcjami. Przyjmowanie 
aspiryny albo innych środków przeciwgo
rączkowych wywołuje paradoksalny efekt 
przedłużania choroby.

Jeżeli uświadomimy sobie wagę życia 
dla procesów ewolucji, to zagadką jest. dla
czego ludzie umierają. Wyjaśnia to teoria 
starzenia się. Mówiąc ogólnie, procesy do
boru najsilniejsze są na wczesnych etapach 
życia, ponieważ to, co się wtedy zdarza, 
wpływa na reprodukcję organizmu. Kiedy 
ludzie się starzeją, siła mechanizmów do
boru słabnie. W  przypadkach skrajnych,

jeżeli wydarzy się coś złego tuż przed 
śmiercią człowieka, to nie ma to żadnego 
wpływu na jego reprodukcję. Znaczy to, 
że proces selekcji faworyzuje geny da
jące efekt plejotropiczny - przynoszące 
korzyści we wczesnym okresie życia, na
wet jeżeli dzieje się to kosztem okresów 
późniejszych. Na przykład wytwarzanie 
testosteronu przez organizm mężczyzny 
przynosi korzyści w młodości, zwiększając 
jego szanse w rywalizacji o partnerkę, ale 
szkody w późniejszym wieku - w postaci 
zagrożenia rakiem prostaty.

Bardziej jeszcze niż zaprogramowanie 
śmierci u ludzi zdumiewa zjawisko samo
bójstwa - kiedy człowiek z rozmysłem kła
dzie kres swemu życiu. Czy jest możliwe, 
aby mechanizm samobójstwa, który wy
daje się zaprzeczać pryncypiom ewolucji, 
wykształcił się w jej toku? Pewien psycho
log ewolucyjny odpowiedział twierdząco. 
Myśli samobójcze pojawiają się najczęściej 
u osób o słabych perspektywach reproduk
cyjnych, niemogących nawiązać kontaktu 
heteroseksualnego, słabego zdrowia, nie
mających finansowych widoków na przy
szłość i czujących, że są ciężarem dla 
rodziny. Choć niezbędne są dalsze badania 
na ten ważny temat, obecnie dostępne do
wody ws kazują na możliwość wykształce
nia się u ludzi mechanizmu psychicznego 
wrażliwego na kontekst, oceniającego per
spektywy reprodukcyjne oraz koszty pono
szone przez rodzinę.

Wszystkie te wykształcone w toku 
ewolucji mechanizmy pomagają człowie
kowi osiągnąć wiek dorosły. Kiedy to się 
stanie, zagrażające bytowi wrogie siły na
tury nie przestają działać. Jednak człowiek 
staje zarazem w obliczu kolejnych wyzwań 
adaptacyjnych - związanych z wyborem 
partnera. Obecnie zajmiemy się wł aśnie 
nimi.





CZĘŚĆ TRZECIA

Życie płciowe i wybór 
partnera

Reprodukcja różnicująca jest machiną napędzającą proces ewolucji. 
Procesy doboru powinny więc szczególnie silnie oddziaływać na mecha
nizmy psychiczne związane z reprodukcją. Gdyby nie wykształciły się 
mechanizmy psychiczne służące rozwiązywaniu problemów adaptacyjnych 
związanych z życiem płciowym oraz doborem partnera, to psychologia 
ewolucyjna „wypadłaby z gry” jeszcze przed oderwaniem się od ziemi. 
W niniejszej części rozważymy problemy doboru partnera oraz poddamy 
analizie podstawy empiryczne stworzone w tym zakresie przez psychologię 
ewolucyjną.

Część trzecia dzieli się na trzy rozdziały. Rozdział czwarty opisuje, jak 
kobiety dobierają partnerów. Zawarte w nim dane zbierano na całym świecie 
w celu weryfikacji hipotez psychologii ewolucyjnej. Preferencje kobiece 
w tej mierze są złożone i wyszukane, ponieważ kobiety w toku ewolucji 
musiały rozwiązać wiele skomplikowanych problemów adaptacyjnych. 
Rozdział zamykają rozważania o tym, jaki wpływ na rzeczywisty dobór 
partnera mają kobiece pragnienia.

W rozdziale piątym zajmujemy się męskimi preferencjami w doborze 
partnerki oraz tym, w jaki sposób pomagają one rozwiązywać nieco inne niż 
u kobiet problemy adaptacyjne. Według metateorii psychologii ewolucyjnej 
różnice między mężczyznami a kobietami występują tylko tam, gdzie w toku 
ewolucji napotykali oni ustawicznie odmienne problemy adaptacyjne. We 
wszystkich innych dziedzinach powinni być sobie podobni. W rozdziale 
piątym opiszemy swoiście męskie problemy adaptacyjne, takie jak problem 
wyboru płodnej partnerki oraz pewności ojcostwa w stałych związkach.

Rozdział szósty poświęcony jest stosunkowo mało znanej stronie ludz
kich kontaktów heteroseksualnych - przelotnym strategiom seksualnym. 
Omawiamy w nim najnowsze odkrycia naukowe dotyczące rywalizacji



nasienia oraz kobiecego orgazmu, a więc zjawisk fizjologicznych świad
czących o tym, że w przeszłości ludzie nie zawsze byli monogamiczni. 
Ponieważ ludzie nawiązują zarówno związki przelotne, jak i trwale, 
wykazują w tej dziedzinie elastyczność rzadko obserwowaną u innych 
gatunków. Wybór strategii przez daną jednostkę, zależy często od sytuacji. 
Rozdział kończymy opisem głównych czynników decydujących o tym, czy 
dany człowiek wybierze strategię długo- czy krótkoterminową, takich jak 
wartość stałego partnera oraz stosunek ilościowy kobiet do mężczyzn na 
rynku matrymonialnym.



Kobiece strategie doboru 
stałego partnera

/.../ w wielkim stopniu to preferencje inwestującej płci -  kobiet -  określają 
kierunek dalszej ewolucji gatunku. To właśnie kobieta decyduje bowiem o tym, 
kiedy dochodzi do zbliżeniu, jak często i z kim.

Sarah Blaffer Hrdy (1981)

Nigdzie na świecie ludzie nie pożądają 
w równym stopniu wszystkich przedsta
wicieli płci przeciwnej. Wszędzie pewnych 
potencjalnych partnerów przedkłada się 
nad innych. Wyobraźmy sobie, że żyjemy 
jak nasi przodkowie tysiące lat temu - 
walcząc o ciepło przy ognisku, polując 
w celu zdobycia pożywienia dla rodziny, 
zbierając orzechy, owoce leśne i zioła, 
unikając niebezpiecznych zwierząt i ludzi. 
Gdybyśmy dobrali sobie partnera, który 
nie potrafi dostarczyć obiecanych zasobów, 
ma romanse, leni się, nie umie polować, 
bije nas, nasz byt zostałby zagrożony, 
podobnie jak byt naszego potomstwa. Na
tomiast partner dbający o zasoby rodziny, 
chroniący nas i nasze dzieci, poświęcający 
rodzinie czas, energię i siły byłby wielkim 
skarbem. Ponieważ ci z naszych przodków, 
którzy mądrze wybrali partnera, odnieśli 
z tego wielkie korzyści bytowe i reproduk

cyjne, wykształciło się wiele konkretnych 
pragnień. Jako potomkowie zwycięzców 
w ewolucyjnej loterii, współcześni ludzie 
odziedziczyli swoisty zestaw preferencji 
w wyborze partnera.

Naukowcy udokumentowali również 
istnienie preferencji w doborze partnera 
u licznych innych gatunków. Doskonały 
przykład stanowi afrykański ptak, tkacz 
wiejski (Collias, Collias, 1970). Kiedy sa
mica tkacza pojawia się nieopodal samca, 
on pokazuje jej niedawno wybudowane 
gniazdo, zwieszając się do dołu głową 
i gwałtownie trzepocząc skrzydłami. Je 
żeli zrobi na samicy dobre wrażenie, ona 
wchodzi do gniazda i sprawdza jego jakość, 
skubiąc je i dziobiąc przez dobre 10 minut. 
W tym czasie samiec śpiewa. W dowol
nym momencie samica może uznać, że 
gniazdo nie spełnia jej wymagań i odlecieć 
w poszukiwaniu innego samca. Samiec,
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którego gniazdo zostaje odrzucone przez 
kilka kolejnych samic, często niszczy je 
i buduje następne. Wyrażając preferen
cje dla samców potrafiących zbudować 
porządne gniazdo, samica tkacza próbuje 
rozwiązać problem ochrony i zaopatrzenia 
swoich młodych. Powstanie tych właśnie 
preferencji tłumaczy się tym, że zapew
niają one przewagę reprodukcyjną danej 
samicy nad innymi, niemającymi żadnych 
preferencji i gotowych związać się z pierw
szym, przypadkowo napotkanym samcem.

Kobiety, podobnie jak samice tka
cza, wolą mężczyzn posiadających różnego 
typu „gniazda” . Wystarczy zastanowić się 
nad jednym z wielu problemów, z któ
rymi stykały się kobiety w trakcie ewo
lucji: jak znaleźć partnera, który byłby 
gotów związać się na stale. Te, które 
w ewolucyjnym ciągu wydarzeń wiązały

się z mężczyzną niestabilnym, impulsyw
nym, flirciarzem, niezdolnym do zbudo
wania trwałego związku, skazane były na 
samotne wychowywanie dzieci, nie korzy
stając z zasobów, pomocy i opieki, które 
bardziej odpowiedzialny partner mógłby 
zapewnić. Natomiast kobieta wiążąca się 
z odpowiedzialnym mężczyzną, zwiększała 
tym samym szanse swoich dzieci na prze
trwanie, rozwój i dalszą reprodukcję. Przez 
tysiące pokoleń rozwijało się u kobiet 
upodobanie do mężczyzn gotowych za
angażować się w dany związek, tak jak 
u samiczek tkacza do samców, potrafią
cych zbudować porządne gniazdo. Prefe
rencje te służyły rozwiązaniu kluczowego 
problemu z zakresu reprodukcji, tak jak 
preferencje smakowe służyły rozwiązaniu 
podstawowego problemu z zakresu walki
o byt.

Teoretyczne podstawy ewolucji 
doboru partnera

W tej części przeanalizujemy trzy ważne 
zagadnienia teoretyczne, które stanowią 
klucz do zrozumienia ewolucji doboru part
nera. Pierwsze z nich dotyczy jednej z naj
większych zagadek biologii ewolucyjnej: 
dlaczego pojawiło się rozmnażanie na dro
dze płciowej? Drugie zagadnienie dotyczy 
definicji dwóch rodzajów osobników wy
stępujących w gatunkach rozmnażających 
się płciowo - samców i samic - oraz zwią
zanego z tym problemu wpływu inwestycji 
rodzicielskiej na dobór partnera. Trzecie 
zagadnienie dotyczy preferencji w doborze 
partnera, traktowanych jako mechanizmy 
psychiczne wykształcone w toku ewolucji.

Rozm nażanie płciow e i bezpłciow e

Ludzie, rozmnażając się na drodze płcio
wej, nie zawsze uświadamiają sobie, że 
jest to tylko jeden z możliwych sposobów 
rozmnażania. Wiele gatunków rozmnaża 
się bezpłciowo, jak na przykład niektóre 
rodzaje gąbek, skorupiaków i wrotek ha
ploidalnych. W gatunkach tych występuje 
tylko jedna pleć. Potomstwo jest dokładną 
kopią rodziców, chyba że nastąpią ja
kieś mutacje. Rozmnażanie bezpłciowe ma 
wiele zalet (Williams, 1975). Po pierwsze, 
nie ma problemów z szukaniem i wybo
rem partnera. Po drugie, wszystkie geny 
zostają przekazane potomstwu bez żad
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nej straty. Zalety reprodukcji bezpłciowej 
wskazują jednocześnie na wady repro
dukcji płciowej. Gatunki rozmnażające się 
płciowo stają przed problemem wyboru 
i pozyskania partnera, co pochłania i czas, 
i zasoby. Jednocześnie każdy osobnik prze
kazuje potomstwu tylko połowę swoich 
genów, co stanowi pięćdziesięcioprocen
tową stratę w porównaniu z reprodukcją 
bezpłciową.

Skoro koszty są tak wysokie, to dla
czego rozmnażanie płciowe w ogóle się 
pojawiło? Jest to jedna z największych 
zagadek biologii ewolucyjnej. Wiele teorii 
stawiało sobie za cel jej rozwiązanie. Mó
wiąc prosto, pytanie brzmi: Jakie korzy
ści reprodukcyjne mogące przeważyć nad 
kosztami płyną z rozmnażania płciowego?

Jedną z najważniejszych i dobrze zna
nych konsekwencji rozmnażania płcio
wego jest zróżnicowane genetycznie 
potomstwo. O ile w gatunkach rozmna
żających się bezpłciowo potomstwo jest 
identyczne z rodzicami (jeżeli nie nastąpią 
mutacje), o tyle potomstwo w gatunkach 
rozmnażających się na drodze płciowej 
różni się genetycznie od swoich rodziców. 
Różni się też między sobą. Rodzeństwo ma 
średnio około 50% genów wspólnych.

Większość teorii pochodzenia płci zaj
muje się potencjalnymi korzyściami płyną
cymi z posiadania zróżnicowanego gene
tycznie potomstwa. Według jednej z teo
rii posiadanie zróżnicowanego genetycznie 
potomstwa zwiększa liczbę nisz, które 
można jednocześnie zajmować. Chodzi
o to, że jednostki identyczne genetycz
nie mają takie same potrzeby między 
innymi w zakresie pożywienia i miejsca 
zamieszkania. Natomiast jednostki gene
tycznie różne mają różne potrzeby, więc 
mogą korzystać z większego wyboru nisz 
(Trivers, 1985; Williams, 1975). Tym sa
mym zmniejsza się niebezpieczeństwo, że

rodzeństwo będzie rywalizować między 
sobą. Choć na pozór pociągająca, teoria 
zróżnicowania nisz nie wyjaśnia, dlaczego 
rozmnażanie płciowe nie wyparło całkowi
cie rozmnażania bezpłciowego. To ostatnie 
jest przecież dzisiaj bardzo rozpowszech
nione. Potrzeba więc innej teorii, lepiej 
dopasowanej do świata, w którym żyją za
równo gatunki rozmnażające się płciowo, 
jak i bezpłciowo.

Przodująca teoria - pasożytnicza teoria 
pochodzenia płci - nie jest na pierw
szy rzut oka oczywista (Hamilton, 1980; 
Tooby, 1982). Większość ludzi sądzi, że 
pożycie płciowe przyczynia się do wy
stępowania pasożytów odpowiedzialnych 
za istnienie chorób przenoszonych drogą 
płciową. Tymczasem okazuje się, że paso
żyty mogą być odpowiedzialne za istnie
nie płci! Dla długowiecznych organizmów 
pasożyty stanowią poważny problem ada
ptacyjny. W czasie życia jednego takiego 
organizmu w jego wnętrzu mogą rozwijać 
się setki, tysiące, a nawet miliony poko
leń pasożyta, przenoszącego się zarazem 
do innych organizmów, szczególnie tych, 
których środowisko przypomina przyby
szowi jego własne. Ponieważ organizmy 
rozmnażające się bezpłciowo są wszystkie 
takie same, pasożyty mogą się rozwijać 
bez przeszkód, łatwo przenosząc się z jed
nego organizmu do innego. Nie jest to 
jednak korzystne dla organizmu gospo
darza, ponieważ pasożyty mogą osiągnąć 
taki stopień rozwoju, że pokonają jego 
mechanizmy obronne i doprowadzą do jego 
śmierci.

Tu właśnie pojawia się, według teorii 
pasożytów, rozmnażanie na drodze płcio
wej. Poprzez płodzenie genetycznie zróż
nicowanego potomstwa tworzy się inne 
środowisko. Pasożyty są więc w gorszej 
sytuacji. Muszą przystosować się do no
wego środowiska. Jednak kolejny gospo
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darz jest także genetycznie inny, więc 
proces przystosowania musi rozpocząć się 
od nowa.

W wojnie toczonej w trakcie ewolucji 
między pasożytami a gospodarzami rozwi
nął się prawdziwy wyścig zbrojeń, polega
jący na ciągłych zmianach mechanizmów 
adaptacyjnych (Dawkins, 1982). Rozmna
żanie płciowe jest u gospodarzy jednym 
z takich podstawowych mechanizmów, po
magających im i ich potomstwu pokonać 
pasożyty. Byłaby to ta poszukiwana zaleta, 
której wartość przewyższyła koszty.

Każdy nowy mechanizm adaptacyjny 
stwarza nowe wyzwania adaptacyjne. Jed
nym z największych, wynikającym z roz
mnażania płciowego, jest problem doboru 
partnera.

Inwestycja rodzicie lska a dobór 
płciow y

Istotne jest, że płeć biologiczną określa 
wielkość komórek płciowych. Dojrzale ko
mórki rozrodcze nazywa się gametami. 
Każda gameta ma możliwość połączenia 
się z gametą płci przeciwnej w celu utwo
rzenia zygoty, to jest zapłodnionej gamety. 
Pleć męska charakteryzuje się małymi 
gametami, a żeńska - dużymi. Gamety 
żeńskie są względnie statyczne i zawie
rają składniki odżywcze; gamety męskie 
są bardzo ruchliwe. Organizm mężczyzny 
produkuje ogromną ilość plemników, uzu
pełniając ich pulę w tempie około 12 000
000 na godzinę. Organizm kobiety nato
miast wytwarza przez cale życie jedynie 
około 400 komórek jajowych, a ich zapas 
nie jest uzupełniany.

Większa inwestycja rodzicielska ko
biety nie kończy się na komórce jajowej. 
Zapłodnienie i ciąża, podstawowe składniki 
inwestycji rodzicielskiej u ludzi, odbywają

się wewnątrz ciała kobiety. Pojedynczy 
stosunek seksualny, który kosztuje męż
czyznę niewiele wysiłku, może doprowa
dzić u kobiety do dziewięciomiesięcznej, 
pochłaniającej wiele energii ciąży, podczas 
której możliwości wyboru nowego part
nera są znikome. Następnie kobieta karmi 
piersią, co w niektórych kulturach może 
trwać nawet do czterech lat (Shostak, 
1981).

Nie ma żadnego prawa biologicznego, 
które by wł aśnie osobnikom płci żeńskiej 
nakazywało więcej inwestować w potom
stwo. U niektórych gatunków, takich jak 
świerszcz mormoński, konik morski oraz 
ropuchy panamskie, to samce inwestują 
więcej (Trivers, 1985). Samiec świerszcza 
mormońskiego wytwarza duży spermato
for, wypełniony składnikami odżywczymi. 
Tam gdzie występują poważne niedobory 
żywności, spermatofory nabierają dla sa
mic szczególnej wartości, ale ich wytwo
rzenie jest niezwykle trudne, bo wymaga 
dużej ilości pożywienia. Samice rywali
zują między sobą o dostęp do samców
o największych spermatoforach. W tych 
gatunkach, gdzie występuje tak zwane 
odwrócenie ról, samce są o wiele bardziej 
wybredne w doborze partnera niż samice. 
Te samice, którym samce udostępniają 
spermatofor, mają o 60% komórek jajo
wych więcej niż te odrzucone (Trivers, 
1985). Jednak u 4 000 gatunków ssaków 
oraz ponad 200 naczelnych to właśnie 
samice - a nie samce - zostają zapłodnione 
wewnętrznie i noszą płód.

Wielkie zaangażowanie rodzicielskie 
samic sprawia, że są one niezwykle cen
nym elementem w procesie reprodukcji 
(Trivers, 1972). Ciąża, laktacja, opieko
wanie się dzieckiem, chronienie i żywie
nie go - to niezwykle cenne wartości 
reprodukcyjne, których nie lokuje się na 
oślep. Prawa ekonomii mówią, że ci, którzy
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dysponują cennymi zasobami, nie szastają 
nimi bez zastanowienia. W dotychczasowej 
historii gatunku ludzkiego konsekwencje 
stosunku płciowego mogły być dla kobiety 
ogromne, więc ewolucja faworyzowała te 
z nich, które były bardzo wybredne w do
borze partnera. Pradawne kobiety ponosiły 
wielkie koszty ewentualnego braku roz
wagi - miały mniejsze szanse na odniesie
nie sukcesu reprodukcyjnego, a ich dzieci 
rzadziej osiągały wiek dojrzały. Dla męż
czyzny przelotny kontakt płciowy mógł po 
prostu oznaczać stratę kilku godzin lub 
wręcz kilku minut. Jeżeli po tym po prostu 
się oddalił, to jego sukces reprodukcyjny 
specjalnie na tym nie ucierpiał. Kobieta na
tomiast mogła zajść w ciążę i całymi latami 
ponosić koszty przelotnego stosunku.

Nowoczesne sposoby zapobiegania cią
ży zmieniły tę sytuację. We współczesnych 
społeczeństwach przemysłowych kobiety 
mogą nawiązywać przelotne kontakty sek
sualne bez ryzyka zajścia w ciążę. Jednak 
ludzka psychika seksualna kształtowała się 
w ciągu milionów lat, pod presją licznych 
problemów adaptacyjnych, których nie 
można było rozwiązać za pomocą obecnie 
dostępnych środków antykoncepcyjnych. 
Stanowi ona wyposażenie współczesnego 
człowieka, choć warunki środowiskowe 
uległy zmianie.

Tak więc Triversa (1972) teoria in
westycji rodzicielskiej oraz doboru płcio
wego pozwala na sformułowanie dwóch 
hipotez: (1) przedstawiciele płci więcej 
inwestującej w potomstwo (zwykle, ale 
nie zawsze, pleć żeńska) będą bardziej 
wybredni w doborze partnera; (2) wśród 
przedstawicieli płci mniej inwestującej ist
nieć będzie silna rywalizacja o dostęp do 
przedstawicieli płci inwestującej więcej. 
W wypadku ludzi jest całkiem jasne, że to 
kobiety ponoszą znacznie większe, a przy 
tym nieuniknione koszty. Aby urodziło

się dziecko, kobieta musi przez 9 miesięcy 
chodzić w ciąży, podczas gdy mężczyź
nie spłodzenie potomka zajmuje zaledwie 
kilka minut. Jeżeli jednak chodzi o trwale 
związki, to jest zupełnie oczywiste, że za
równo kobiety, jak i mężczyźni dużo inwe
stują w potomstwo, więc teoria inwestycji 
rodzicielskiej zakłada, że obydwie płcie 
powinny być równie wybredne w wyborze 
partnera.

Preferencje w wyborze partnera  
jako m echanizm y psych iczne  
ukształtowane w wyniku 
ewolucji

Rozważmy sytuację pradawnej kobiety, 
która próbuje wybrać jednego z dwóch 
mężczyzn; jeden z nich jest w stosunku 
do niej bardzo szczodry i chętnie dzieli się 
z nią swoimi zasobami, podczas gdy drugi 
jest bardzo skąpy. Jeżeli w innych dzie
dzinach są sobie równi, mężczyzna hojny 
jest bardziej wartościowy niż jego skąpy 
rywal. Zadba o partnerkę, dzieląc się z nią 
upolowaną zwierzyną, poświęci czas, ener
gię i zasoby dla wspólnego potomstwa, 
przyczyniając się do jej sukcesu reproduk
cyjnego. Jeżeli w trakcie ewolucji szczo
drość mężczyzny regularnie zapowiadała 
tego rodzaju korzyści, a przy tym jej oznaki 
dawało się zaobserwować, proces doboru 
faworyzował partnerów szczodrych.

W ten sposób powstawała presja ewo
lucyjna, faworyzująca cechę szczodrości 
u mężczyzn. Istniały jednak zarazem co 
najmniej dwa powody, dla których na osi 
skąpstwo - szczodrość mogły się utrzy
mać różnice indywidualne. Po pierwsze, 
szczodrość musiała być powiązana z obfito
ścią zasobów. Milionerowi łatwiej niż bie
dakowi zafundować kolację przyjaciołom. 
Mężczyźni różnią się obfitością zasobów,
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z czego wynikają różnice w szczodro
ści. Po drugie, mężczyźni mogą bardzo 
starannie wybierać partnerki, z którymi 
postanowią podzielić się zasobami: jednej 
ich odmówią, innej je udostępnią. Każdy 
mężczyzna w pewnych sytuacjach bywa 
skąpy, a w innych szczodry. Każda kobieta 
będzie więc szczególnie wyczulona na tych 
mężczyzn, którzy swą szczodrość okażą 
właśnie jej.

Rozważmy teraz bardziej skompliko
wany, ale i bardziej realistyczny scena
riusz, w którym mężczyźni różnią się 
między sobą nie tylko szczodrością, ale 
również ogromną liczbą innych cech istot
nych przy wyborze partnera. Mężczyźni są 
różni pod względem sprawności fizycznej, 
ambicji, pracowitości, uprzejmości, zdol
ności empatii, stałości uczuć, inteligen
cji, umiejętności życia w grupie, poczucia 
humoru, oparcia w rodzinie, pozycji spo
łecznej. Różnią się też wielkością obcią
żeń, które wnoszą do związku; niektórzy 
mają dzieci, długi, napady złego humoru, 
skłonności do egoizmu albo niewierno
ści. Ponadto różnią się setkami cech, 
które dla kobiet są mniej istotne. Spo
śród wielu cech różniących poszczegól
nych mężczyzn, procesy doboru, działające 
z precyzją lasera w ciągu setek tysięcy lat, 
wyodrębniły te, które przynosiły kobietom 
największe korzyści adaptacyjne. Kobiety, 
u których nie wykształciły się ważne 
z punktu widzenia ewolucji preferencje, 
nie zaliczają się do naszych przodkiń; 
zostały wyparte przez wybredniejsze ry
walki.

Jednak cechy preferowane przez lu
dzi nie są stale, zmieniają się w miarę 
upływu czasu. Dany mężczyzna może nie 
mieć zasobów w chwili obecnej, ale jako 
student medycyny może mieć doskonale 
perspektywy na przyszłość. Inny mężczy

zna charakteryzuje się wielką ambicją, ale 
najlepsze lata ma już za sobą. Potencjalny 
partner może mieć dzieci z inną kobietą, 
ale niebawem opuszczą one dom rodzinny, 
więc nie będą uszczuplać jego zasobów. 
Ocena wartości danego mężczyzny jako 
partnera życiowego wymaga umiejętności 
spojrzenia w przyszłość i uwzględnienia 
jego możliwości.

Krótko mówiąc, ewolucja faworyzo
wała kobiety wybierające mężczyzn obda
rzonych cechami przynoszącymi korzyści, 
a odrzucające tych, którzy mogliby na
razić je na straty. Każda cecha mężczy
zny stanowi jeden składnik jego wartości 
w oczach kobiety. Każda z jej preferencji 
dotyczy jednego ważnego składnika.

Upodobanie do odpowiednich cech nie 
rozwiązuje jednak problemu doboru part
nera. Kobieta musi również umieć właści
wie ocenić, czy mężczyzna istotnie posiada 
dane zasoby. Problem trafności oceny jest 
szczególnie ważny w tych dziedzinach, 
w których mężczyźni mogą celowo zwo
dzić kobiety, udając, że zajmują wyższą 
pozycję społeczną niż w rzeczywistości 
albo symulując większe zaangażowanie 
w związek.

Na koniec kobiety muszą również 
umieć usystematyzować wiedzę o swoim 
ewentualnym, przyszłym partnerze. Za
łóżmy, że dany mężczyzna jest szczo
dry, ale niestały w uczuciach. Inny zaś 
jest skąpy, ale wierny. Którego wybrać? 
Dobór partnera wymaga mechanizmów 
psychicznych, umożliwiających wyważenie 
jego poszczególnych cech i zestawienie 
ich w jeden spójny obraz. W  momencie 
ostatecznej decyzji o wyborze lub odrzu
ceniu partnera jedne cechy znaczą więcej 
niż inne. Do najistotniejszych cech należy 
zdolność do pozyskiwania zasobów.
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Kobiece preferencje w doborze partnera

Po scharakteryzowaniu podstaw teore
tycznych przejdziemy teraz do konkret
nych preferencji, którymi kierują się ko
biety przy doborze partnera (zob. tabela 
4.1). Jak wynika z powyższej charaktery
styki, wybór partnera jest zadaniem skom
plikowanym, nie zamierzamy więc udzie
lać tutaj prostych odpowiedzi na pytanie, 
czego chcą kobiety. Zważywszy jednak na 
to, że żadnemu chyba innemu zagadnieniu 
psychologia ewolucyjna nie poświęciła tyle 
uwagi, potrafimy, być może, dać kilka pew
nych odpowiedzi na to odwieczne pytanie.

Zasoby m aterialne

W  świecie zwierzęcym zasobność samca 
stanowi chyba najstarszą i najpowszech
niejszą podstawę wyborów dokonywa
nych przez samice. Przykładem może 
być dzierzba srokosz, ptak zamieszku
jący pustynię Negew w Izraelu (Yosef, 
1991). Na krótko przed sezonem godo
wym samce dzierzby zaczynają gromadzić 
zapasy jedzenia (np. ślimaki) oraz przy
datnych przedmiotów, takich jak piórka 
oraz kawałki materiału, zwykle w liczbie 
90-100 sztuk. Nadziewają je na kolce 
i sterczące patyki na swoim terytorium. 
Samice przyglądają się samcom i wy
bierają tego z nich, który zebrał naj
większe zapasy. Kiedy Yosef odebrał nie
którym samcom część zapasów, a dodał 
innym, samice szły do samców o naj
większych w danym momencie zasobach. 
Samce niemające nic do zaoferowania były 
ignorowane, a przez to praktycznie ska
zane na bezżenność. Ilekroć samice mogą 
wybierać partnera, jego zasoby są jed
nym z podstawowych kryteriów jej de
cyzji.

Aby wykształciło się upodobanie ko
biet do mężczyzn dysponujących dużymi 
zasobami, musiały zostać spełnione trzy 
warunki. Po pierwsze, mężczyźni mu
sieli mieć możliwość pozyskiwania, obrony 
i kontrolowania zasobów. Po drugie, mu
sieli różnić się między sobą obfitością za
sobów oraz chęcią dzielenia się nimi z part
nerkami i potomstwem. Gdyby wszyscy 
posiadali równe zasoby i w takim samym 
stopniu chcieli się nimi dzielić, kobiety nie 
musiałyby czynić tej kwestii przedmiotem 
preferencji. Po trzecie, korzyści czerpane 
ze związku z jednym mężczyzną musiały 
przewyższać te, które przynosiło wiązanie 
się z wieloma partnerami.

U ludzi wszystkie te warunki są speł
nione. Mężczyźni na całym świecie zdo
bywają, bronią i kontrolują terytoria oraz 
narzędzia, by wspomnieć tylko te dwa 
rodzaje zasobów. Ogromnie różnią się mię
dzy sobą pod względem bogactwa - po
cząwszy od bezdomnych, skończywszy na 
prężnych biznesmenach. Różnią się rów
nież skłonnością do inwestowania swojego 
czasu i zasobów w długotrwały związek. 
Niektórzy wolą przelotne kontakty z wie
loma kobietami, bo nie uszczuplają one ich 
majątku. Inni natomiast gotowi są podzielić 
się wszystkimi swoim zasobami z jedną 
kobietą i jej dziećmi (Belsky, Steinberg, 
Draper, 1991).

W  ciągu ewolucji gatunku ludzkiego 
kobiety często uzyskiwały więcej zaso
bów dla swoich dzieci, wiążąc się z jed
nym partnerem, niż utrzymując prze
lotne kontakty seksualne z kilkoma męż
czyznami. Mężczyźni inwestują w swoje 
żony i dzieci w stopniu niespotykanym 
u innych naczelnych. U wszystkich in
nych naczelnych samice same muszą się



troszczyć o pożywienie, bo samce nigdy 
się z nimi nie dzielą (Smuts, 1995). Męż
czyźni natomiast dostarczają pożywienia, 
znajdują schronienie, bronią terytorium 
i zapewniają ochronę swojemu potomstwu. 
Uczą dzieci uprawiania sportu, polowania, 
walki, zajmowania miejsca w hierarchii, 
nawiązywania przyjaźni oraz zachowania 
w grupie. Przekazują im swoją pozy
cję społeczną, pomagając tworzyć koali
cje w późniejszym okresie życia. Takich 
korzyści nie zapewni kobiecie partner 
z przelotnego kontaktu seksualnego. Nie 
ma wprawdzie gwarancji, że zapewni je 
mąż, ale gdy niektórzy mężczyźni potrafili 
je zapewnić, to na przestrzeni tysięcy 
pokoleń kobiety uzyskiwały ze związków 
z nimi wielkie korzyści.

W ten sposób powstały warunki do 
ukształtowania się kobiecych preferencji 
dla mężczyzn zasobnych. Kobiety potrze
bują jednak oznak, że dany mężczyzna 
rzeczywiście posiada zasoby. Czasami są 
to oznaki pośrednie, jak na przykład am
bicja wspinania się po drabinie społecz
nej. Innym razem są to oznaki fizyczne, 
jak talenty sportowe albo zdrowie. Wska
zówką może również być reputacja danego 
mężczyzny wśród rówieśników. Najbar
dziej jednak oczywistą wskazówką jest 
posiadanie dużych zasobów materialnych.

Dobre perspektyw y finansow e
Powszechne obecnie preferencje w wy
borze partnera rzucają światło na dawne 
obyczaje w tej mierze, tak jak lęk przed
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TABELA 4.1 Problemy adaptacy ne przy wyborze stałego partnera oraz hipotetyczne

sposoby ich rozwiązywania

PROBLEM ADAPTACYJNY PREFERENCJE W DOBORZE PARTNERA

Wybór partnera zdolnego inwestować Dobre perspektywy finansowe 
Pozycja społeczna 
Starszy wiek 
Ambicja/pracowitość 
Wzrost, siła, sprawność fizyczna

Wybór partnera gotowego inwestować Wiarygodność i stabilność 
Miłość i oznaki zaangażowania 
Pozytywny stosunek do dzieci

Wybór partnera zdolnego do obrony 
partnerki i potomstwa

Wielkość (wzrost) 
Siła
Odwaga
Sprawność fizyczna

Wybór partnera, który będzie dobrym ojcem Wiarygodność 
Stałość w uczuciach 
Dobroć
Pozytywne kontakty z dziećmi

Wybór partnera pasującego do danej partnerki Podobny system wartości 
Podobny wiek 
Podobny charakter
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wężami i lęk wysokości rzucają światło na 
dawne zagrożenia. Liczne badania potwier
dzają, że współczesne Amerykanki o wiele 
wyżej niż mężczyźni cenią materialne za
soby potencjalnego partnera. W pewnym 
badaniu przeprowadzonym w roku 1939 
Amerykanki i Amerykanie mieli uszerego
wać 18 cech, którymi powinien się odzna
czać przyszły współmałżonek. Kobiety nie 
uważały dobrych perspektyw finansowych 
za absolutnie niezbędne, ale oceniły je jako 
ważne, podczas gdy dla mężczyzn były one 
mile widziane, ale niezbyt ważne. Kobiety 
badane w 1939 roku dwukrotnie wyżej niż 
mężczyźni ceniły przy wyborze partnera 
jego dobre perspektywy finansowe, a pro
porcja ta utrzymała się w latach 1956 oraz 
1967 (Hill, 1945; Hudson, Henze, 1969; 
McGinnis, 1958).

Rewolucja obyczajowa przełomu lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych rów
nież nic tu nie zmieniła. Aby zapewnić 
porównywalność wyników, w połowie lat 
osiemdziesiątych przebadano 1491 Ame
rykanów za pomocą tego samego kwestio
nariusza (Buss, 1989a). Kobiety i męż
czyźni ze stanów Massachusetts, Michi
gan, Teksas oraz Kalifornia uszeregowali 
18 cech pod względem ich wagi u przy
szłego partnera życiowego. Podobnie jak 
w poprzednich dekadach kobiety ceniły 
dobre perspektywy finansowe partnera 
około dwukrotnie wyżej niż mężczyźni. Na 
przykład w roku 1939 kobiety przyznały 
„dobrym perspektywom finansowym” 1,8 
punktu na skali od 0 (nieistotne) do 3 
(niezbędne); mężczyźni w tym samym 
roku przyznali „dobrym perspektywom fi
nansowym” jedynie 0,9 punktu. W roku 
1985 kobiety wyceniły tę cechę na 1,9 
punktu, podczas gdy mężczyźni na 1,02
- utrzymała się więc proporcja około 2:1 
(Buss, Shackelford, Kirkpatrick, Larsen, 
w recenzji).

Waga, jaką kobiety przykładają do za
sobów materialnych, ujawnia się w rozma
itych kontekstach. Douglas Kenrick i jego 
współpracownicy opracowali skuteczną 
metodę ustalania, jak wysoko ludzie oce
niają rozmaite cechy przyszłego partnera 
życiowego, prosząc kobiety i mężczyzn
o wskazanie minimalnego poziomu, od 
którego są skłonni zaakceptować daną ce
chę (Kenrick, Sadalla, Groth, Trost, 1990). 
Okazało się, że akceptację studentek zy
skuje taki kandydat na męża, który zara
bia więcej niż 70% mężczyzn. Studentom 
natomiast wystarcza, jeżeli kandydatka na 
żonę zarabia co najmniej tyle, co 40% 
przedstawicielek jej płci. Kobiety oczekują 
również większych zasobów materialnych 
od mężczyzn, z którymi umawiają się na 
randki, od partnerów seksualnych oraz 
stałych narzeczonych (zob. ryc. 4.1).

RYCINA 4.1 Minimalny poziom dochodów akcepto
wany na różnych etapach związku

M in im a lny  poziom  oczekiw ań  f inan so w ych  kobiet 

względem  dochodów  partnera jest wyraźnie w yższy  niż 

mężczyzn, osiągając szczyt tam, gdzie chodzi o stałych 

partnerów (małżeństwo).

Źródło: Kenrick, Sadalla, Groth, Trost, 1990, str. 9 7 -11 6 .
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Ogłoszenia matrymonialne potwier
dzają, że kobiety poszukują na rynku mał
żeńskim mocnego wsparcia finansowego. 
Analiza 1 111 takich ogłoszeń wykazała, 
że zależy im na zasobach materialnych 11 
razy częściej niż mężczyznom (Wieder
man, 1993). Różnice między płciami w po
dejściu do zasobów materialnych przy
szłego partnera nie ograniczają się więc do 
studentek i nie wynikają ze zróżnicowania 
metod badawczych.

Różnice nie ograniczają się zresztą 
tylko do Ameryki, społeczeństw zachod
nich czy krajów kapitalistycznych. Kwe
stię tę poruszano w szeroko zakrojonych 
badaniach, prowadzonych w 37 społeczno
ściach, zamieszkujących wszystkie sześć 
kontynentów oraz 5 wysp, od Australijczy
ków przez mieszkańców wielkich aglome
racji brazylijskich do Zulusów z Afryki Po
łudniowej (Buss, Abbott, Angłeitner i in., 
1990). Niektórzy respondenci pochodzili 
z krajów uznających poligamię (gdy męż

czyzna może mieć kilka żon), jak Nigeria 
czy Zambia, inni z kultur monogamicznych, 
jak Hiszpania czy Kanada. W niektórych 
z badanych krajów związki niezalegali
zowane są równie powszechne jak mał
żeństwo (Szwecja, Finlandia), w innych 
patrzy się na nie niechętnie (Bułgaria czy 
Grecja). Lokalizację 37 badanych społecz
ności przedstawiono na rycinie 4.2 (Buss, 
1989a).

Badani mężczyźni i kobiety szeregowali 
18 cech potencjalnego partnera życiowego 
w skali od „nieistotnych” do „niezbęd
nych” . Kobiety, niezależnie od miejsca 
zamieszkania, systemu politycznego (z so
cjalizmem i komunizmem włącznie), rasy, 
wyznania czy obowiązującego modelu ro
dziny (od rozbudowanej poligamii do zde
cydowanej monogamii), przykładały więk
szą niż mężczyźni wagę do perspektyw 
finansowych. Średnio rzecz biorąc, kobiety 
ceniły zasoby materialne dwukrotnie wy
żej niż mężczyźni (ryc. 4.3). Zaznaczyły

RYCINA 4.2 Lokalizacja 37 społeczności badanych w międzynarodowym programie 

analiz doboru partnera

Autor niniejszej książki przebadał w  swojej analizie m ęsk ich  i kobiecych preferencji w  doborze partnera 3 7  społeczności, 

rozproszonych po ca łym  św iecie, jak pokazano na pow yższym  rysunku. Badaniom  poddano 10 047  osób, zam ieszkujących 

wszystk ie  sze ść  kontynentów oraz 5 w ysp. Powstała z  tego najw iększa w  historii baza danych na temat ludzkich  preferencji 

w  doborze partnera.

Źródło: Buss 1994a.
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RYCINA 4.3 Preferencje dla dobrych perspektyw finansowych u współmałżonka

Respondenci oceniali wagę tego czynnika u kandydata na męża albo stałego partnera życiow ego według czteropunktowej skali, 

od zera (nieistotne) do trzech (niezbędne).

N  -  liczba respondentów

w artość p poniżej 0 ,05  znaczy, że różnica m iędzy płciam i w  kwestii będącej przedm iotem  badań jest istotna 

Źródło: Buss, Smith, 1993. Copyright © by the American Psycho log ica l Association.

się jednak pewne zróżnicowania kultu
rowe. Kobiety z Nigerii, Zambii, Indii, 
Indonezji, Iranu, Japonii, Tajwanu, Kolum
bii i Wenezueli przykładały nieco więk
szą wagę do perspektyw finansowych niż 
kobiety z Afryki Południowej (Zuluski), 
Holenderki i Finki. Na przykład w Ja
ponii kobiety cenią dobre perspektywy 
finansowe potencjalnego partnera o 150% 
wyżej niż mężczyźni, podczas gdy w Ho
landii jedynie o 36%, co jest najniższym 
wskaźnikiem ze wszystkich przebadanych 
krajów. Różnica między płciami pozostaje 
jednak niezmienna - kobiety na całym 
świecie bardziej niż mężczyźni oczekują od

potencjalnego partnera życiowego dużych 
zasobów finansowych1.

Badania te dostarczyły licznych do
wodów, pochodzących z różnych kultur, 
że psychologia doboru partnera u lu
dzi opiera się na podstawach ewolucyj
nych. Pradawne kobiety musiały się li
czyć z możliwością ogromnych obciążeń 
organizmu związanych z wewnętrznym za
płodnieniem, dziewięciomiesięczną ciążą 
oraz laktacją. Wybór partnera posiadają
cego większe zasoby poważnie łagodził te 
obciążenia. Wyniki badań prowadzonych 
w różnych kulturach potwierdzają hipo
tezę, że współczesne kobiety są potom-

1 Wśród odpowiadających na ankietę byli też mieszkańcy Polski. Wyniki były podobne do tych 
z innych państw: Polki cenią sobie zamożność przyszłych mężów bardziej niż mężczyźni zamożność 
przyszłych żon (przyp. red. merytor.).
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kiniami długiej linii kobiet, mających ta
kie preferencje, które w dawnych czasach 
pomagały rozwiązać adaptacyjne problemy 
przetrwania i reprodukcji.

W ysoka pozycja społeczna

Organizacja tradycyjnych społeczności ło
wiecko-zbierackich, które są dla nas naj
lepszym źródłem wiadomości o warun
kach życia naszych przodków, wskazuje, 
że wśród pradawnych mężczyzn obowią
zywała ściśle określona hierarchia spo
łeczna. Do tych, którzy znajdowali się 
na górze, zasoby płynęły szerokim stru
mieniem, a do tych na dole - ciekły 
wąską strużką (Betzig, 1986; Brown, Chia- 
-yun, b.r.). U Melanezyjczyków, wcze
snych Egipcjan, Sumeryjczyków, Japoń
czyków i Indonezyjczyków niektórzy męż
czyźni są nazywani „wielkimi ludźmi” lub 
„głowaczami” . Mają oni wielką władzę, 
cieszą się prestiżem i są uprzywilejowani 
w dostępie do zasobów. Pośród języków 
południowoazjatyckich określenie „wielki 
człowiek” występuje w sanskrycie, hindi 
oraz w kilku językach drawidyjskich. Na 
przykład w języku hindi zwrot bara asami 
znaczy „wielki człowiek, człowiek o wy
sokiej pozycji” (Platts, 1960, s. 151-152). 
W Ameryce Północnej, na północ od Mek
syku, określenie „wielki człowiek” i jemu 
podobne występują w takich plemionach, 
jak Wappo, Dakota, Miwok, Natick, Choc
taw, Kiowa i Osage. W Meksyku i Ameryce 
Południowej można je spotkać u ludów 
Cayapa, Chatino, Mazahua, Mixe, Mixteco, 
Quiche, Terraba, Tzeltal, Totonaco, Tara
humara, Quechua i Hahuatl. Widać więc, 
że w wielu różnych społecznościach ko
nieczne okazało się wprowadzenie terminu 
określającego mężczyznę o wysokiej pozy
cji społecznej.

Analiza językowa wskazuje, że nazwy 
te określają osobników ważnych, wpływo
wych i silnych (Brown, Chia-yun, b.r.). 
Chodzi więc o mężczyzn, stojących na 
szczycie hierarchii społecznej, stanowią
cych elitę. Pozycja społeczna mężczyzny, 
jak wskazują wspomniane zwroty, jest 
ważnym sygnałem jego zasobności.

Kobiety pragną mężczyzn o wysokiej 
pozycji społecznej, ponieważ jest ona uni
wersalnym sygnałem zasobności. Wyż
szemu statusowi towarzyszy lepsze jedze
nie, większe terytorium i dobra opieka 
zdrowotna. Dzieci mężczyzn o wyższym 
statusie społecznym otrzymują szanse, 
których nie mają dzieci mężczyzn sto
jących niżej w hierarchii społecznej. Na 
całym świecie młodzieńcy z „lepszych” 
rodzin mogą wybierać spośród większej 
liczby atrakcyjnych partnerek. Badanie 
186 społeczności - od Pigmejów Mbuti 
z Afryki do Eskimosów zamieszkujących 
Aleuty - wykazało, że mężczyźni o wyso
kiej pozycji są bogaci i mają więcej żon, 
a ich dzieci otoczone są troskliwą opieką 
(Betzig, 1986).

Kobiety w Stanach Zjednoczonych pre
ferują partnerów o wysokiej pozycji spo
łecznej albo takich, którzy uprawiają pre
stiżowy zawód. Czynnik ten uznawany jest 
za tylko trochę mniej ważny niż dobre per
spektywy finansowe (Buss, Bames, 1986; 
Hill, 1945; Hudson, Henze, 1969; Lan
ghorne, Secord, 1955; McGinnis, 1958). 
Na skali szeregującej cechy potencjalnego 
partnera od nieistotnych (0) do niezbęd
nych (3) Amerykanki z Massachussetts, 
Michigan, Teksasu i Kalifornii umieściły 
wysoką pozycję społeczną pomiędzy po
zycjami „ważne” i „niezbędne” , podczas 
gdy mężczyźni uznawali ten czynnik za 
mile widziany, ale niezbyt ważny. W ba
daniu, któremu poddano 5 000 studentów 
i studentek, kobiety znacznie częściej niż
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mężczyźni oczekiwały od potencjalnego 
partnera prestiżu i wysokiej pozycji spo
łecznej (Langhorne, Secord, 1955).

W trakcie innego badania analizowano 
kryteria doboru partnerów na stale i na 
krótko, aby ustalić, jakie cechy ludzie 
cenią u współmałżonków, a jakie w krótko
trwałych związkach (Buss, Schmitt; 1993). 
Respondentami byli studenci i studentki 
z Uniwersytetu Michigan (Little, 1989). 
Kilkuset studentów oceniało przydatność 
67 cech w związku przelotnym bądź trwa
łym, umieszczając je na skali od -3 (skraj
nie niepożądane) do +3 (bardzo pożądane). 
Kobiety uznawały sukces zawodowy oraz 
obiecującą profesję za wysoce pożądane 
u małżonka (odpowiednio +2,6 i +2,7). 
W znacznie mniejszym stopniu oczeki
wania te dotyczyły partnerów kontaktów 
przelotnych. Tu oceny wynosiły odpowied
nio + 1,1 i +0,4.

Amerykanki przywiązują również duże 
znaczenie do wykształcenia oraz pozycji 
zawodowej partnerów. Obydwie te wła
ściwości przekładają się na wysoki status 
społeczny. W powyższym badaniu kobiety 
oceniły brak wykształcenia jako wysoce 
niepożądany u potencjalnego męża, przy
znając mu średnio -2,39 punktu (Buss, 
Schmitt, 1993). Obiegowa opinia, że ko
biety chętnie wychodzą za lekarzy, praw
ników, profesorów i przedstawicieli innych 
zawodów wymagających wysokich kwalifi
kacji, odpowiada rzeczywistości. Wystrze
gają się one natomiast mężczyzn niecie
szących się szacunkiem społecznym i ta
kich, nad którymi inni mężczyźni łatwo 
uzyskują przewagę.

Nie tylko dla Amerykanek czy w ogóle 
kobiet z krajów kapitalistycznych pozycja 
społeczna partnera ma duże znaczenie. 
W zdecydowanej większości z 37 przeba
danych kultur kobiety wyżej niż mężczyźni 
ceniły tę cechę potencjalnego partnera.

Powtarzało się to w krajach socjalistycz
nych i kapitalistycznych, w Afryce i w Azji, 
u katolików i u żydów, w krajach tropi
kalnych i północnych (Buss, 1989a). Na 
przykład na Tajwanie kobiety ceniły status
o 63% wyżej niż mężczyźni, w Zambii
o 30%, Niemczech Zachodnich o 38%, 
a w Brazylii o 40% (zob. ryc. 4.4).

Hierarchie są w społecznościach ludz
kich zjawiskiem powszechnym, a zasob
ność wzrasta wraz z pozycją danego czło
wieka. Kobiety w toku ewolucji częściowo 
przynajmniej rozwiązały adaptacyjny pro
blem dostępu do zasobów, preferując męż
czyzn o wysokiej pozycji. Współczesne 
kobiety, jako potomkinie kobiet sukcesu, 
odziedziczyły po nich preferencje w dobo
rze partnera.

Starszy wiek

Ważnym sygnałem zasobności mężczy
zny jest również jego wiek. Podobnie 
jak młode pawiany, które muszą doro
snąć, zanim zaczną wspinać się po dra
binie społecznej, tak nastolatki albo mło
dzieńcy rzadko dorównują pozycją męż
czyznom starszym. Zjawisko to przyjęło 
skrajną postać u Aborygenów z plemienia 
Tiwi, zamieszkujących dwie wyspy nieopo
dal północnych wybrzeży Australii (Hart, 
Pilling, 1960). Panuje tam gerontokracja. 
Sprawujący władzę mężczyźni w bardzo 
podeszłym wieku kontrolują system do
boru partnera za pomocą rozległej sieci 
powiązań. Nawet w kulturze amerykań
skiej status i zasobność zazwyczaj rosną 
z wiekiem.

We wszystkich 37 społecznościach, 
w których badano zasady doboru partnera, 
kobiety wolały mężczyzn starszych od 
siebie (zob. ryc. 4.5) przeciętnie o trzy
i pół roku - począwszy od francusko-
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języcznych Kanadyjek (niespełna dwa lata 
różnicy), a skończywszy na mieszkankach 
Iranu (ponad pięć lat różnicy). Przeciętna 
różnica wieku między małżonkami wynosi 
trzy lata, z czego wynika, że decyzje 
małżeńskie kobiet często pokrywają się 
z preferencjami.

Aby zrozumieć skłonność kobiet do 
starszych partnerów, musimy sobie uświa
domić, że wraz z wiekiem następują 
zmiany, z których najwyraźniej widać po
większanie zasobów. We współczesnych 
społeczeństwach zachodnich zarobki czło
wieka rosną z upływem lat (Jencks, 1979). 
Trzydziestoletni Amerykanin zarabia rocz
nie przeciętnie 14 000 dolarów więcej niż 
jego dwudziestoletni rodak; mężczyzna 
czterdziestoletni zarabia w Ameryce 7000 
dolarów więcej niż trzydziestolatek. Zjawi

sko to nie ogranicza się do świata zachod
niego. W poligamicznym plemieniu Tiwi 
mężczyzna zwykle zdobywa pozycję umoż
liwiającą mu poślubienie pierwszej żony, 
gdy kończy 30 lat (Hart, Pilling, 1960), a na 
drugą rzadko może sobie pozwolić przed 
czterdziestką. We wszystkich kulturach 
wiek, zasobność i status są wzajemnie 
powiązane.

W tradycyjnych społeczeństwach może 
to częściowo być związane z silą fizyczną 
oraz umiejętnościami łowieckimi mężczy
zny. Jego siła rośnie z wiekiem, osiągając 
szczyt na przełomie trzeciej i czwartej 
dekady życia. Choć nie prowadzono sys
tematycznych badań nad związkiem mię
dzy wiekiem a zdolnościami łowieckimi, 
antropolodzy uważają, że punkt szczytowy 
przypada na połowę czwartej dekady życia

RYCINA 4.4 Preferowanie wysokiej pozycji społecznej u współmałżonka

Respondenci z 37 społeczności oceniali wagę tego czynnika u kandydata na współmałżonka albo stałego partnera życiowego 
według czteropunktowej skali, od zera (nieistotne) do trzech (niezbędne). Dane czerpane z: Buss, Abbott, Angleitner, Asherian, 
Biaggio, 1990.

N-liczba respondentów
wartość p poniżej 0,05 znaczy, że różnica między płciami w kwestii będącej przedmiotem badań jest istotna 
NI wskazuje, że różnice między płciami nie mają znaczenia.
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mężczyzny, kiedy to nieznaczny spadek 
sprawności fizycznej jest z nawiązką re
kompensowany wiedzą, doświadczeniem 
i cierpliwością (Kim Hill, rozmowa z auto
rem, 1991). Skłonność kobiet do mężczyzn 
starszych wiekiem może więc wywodzić 
się z dawnych czasów, kiedy to dostęp 
do upolowanej zwierzyny był sprawą życia 
i śmierci.

We wszystkich 37 społecznościach ko
biety dwudziestoletnie wolały mężczyzn 
jedynie o kilka lat starszych, choć szczyt 
zasobności mężczyzna osiąga dopiero po 
czterdziestce lub pięćdziesiątce. Można to 
między innymi tłumaczyć obawą, że męż
czyźnie w zaawansowanym wieku grozi

rychła śmierć, a wówczas rodzina traci za
opatrzenie i ochronę. Ponadto duża różnica 
wieku może być przeszkodą w zgodnym 
współżyciu, zwiększając ryzyko rozwodu. 
Dlatego też zainteresowanie kobiet wzbu
dzają mężczyźni tylko o kilka lat starsi 
i mający duże perspektywy, a nie męż
czyźni dużo starsi, którzy wprawdzie już 
osiągnęli wysoką pozycję, ale ich przy
szłość jest o wiele mniej pewna.

Wszystkie te cechy - zasobność mate
rialna, pozycja społeczna oraz starszy wiek
- składają się na zdolność mężczyzny do 
zdobywania i utrzymania zasobów, z któ
rych od dawien dawna kobiety czerpały dla 
siebie i swoich dzieci. Nie chodzi jednak

RYCINA 4.5 Różnice wieku między małżonkami

Respondenci zaznaczali, jaką różnicę w ieku m iędzy sobą a współmałżonkiem  uważaliby za najw łaściwszą. L iczby  na osi 

oznaczają lata. W artośc i dodatnie oznaczają preferencję dla małżonka starszego wiekiem, a u je m n e - dla małżonka m łodszego.

N - l ic z b a  przebadanych osób

Źródło: Buss, D. M „  Schm itt D. R (1993). Sexual strategies theory: An evolutionary perspective on human mating, Psychological 
Review, 100,2 04 -2 32 . Copyright ©  1993  by the Am erican Psycho log ica l Association.
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tylko o samo posiadanie dóbr material
nych. Kobiety szukają również mężczyzn
o takich cechach, które umożliwią im 
gromadzenie zasobów przez dłuższy czas. 
Jedną z nich jest ambicja.

Am bicja  i pracow itość

Jak ludzie wspinają się po szczeblach 
drabiny społecznej? Psycholog Liisa Kyl- 
Heku spróbowała opisać taktyki stoso
wane celem zdobycia pozycji w miejscu 
pracy i otoczeniu społecznym (Kyl-Heku, 
Buss, 1996). Poprosiła 84 osoby z Ka
lifornii i Michigan, aby opisały, w jaki 
sposób ich znajomi dążą do zajęcia wyż
szego miejsca w hierarchii. Za pomocą 
rozmaitych procedur statystycznych wy
odrębniła 26 metod postępowania, w tym 
takie jak udawanie, wchodzenie w układy, 
okazywanie przychylności seksualnej, zdo
bywanie wykształcenia oraz pracowitość. 
Pracowitość przejawiała się dodatkowym 
czasem i wysiłkiem wkładanym w pracę, 
dobrą organizacją czasu, hierarchizacją ce
lów oraz demonstrowaniem swego zaan
gażowania w celu wywarcia wrażenia na 
innych. Następnie badaczka zapytała 212 
osób, w wieku 25-30 lat, jakie one sto
sują sposoby. Oddzielnie zadała to samo 
pytanie ich współmałżonkom. Uzyskane 
informacje zestawiła z danymi dotyczą
cymi dotychczasowych i przewidywanych 
w przyszłości dochodów oraz dróg awansu 
badanych osób. W ten sposób sprawdzała, 
która taktyka jest najskuteczniejsza.

Okazało się, że dobre dochody w prze
szłości oraz interesujące perspektywy na 
przyszłość najczęściej wiązały się z ciężką 
pracą. Osoby, które mówiły, że ciężko 
pracują, a ocenę tę potwierdzał współmał
żonek, odznaczały się wyższym poziomem 
wykształcenia, miały wyższe dochody i wi

doki na lepsze zarobki oraz szybki awans 
w przyszłości. Mężczyźni pracowici i am
bitni osiągają wyższą pozycję zawodową 
niż leniwi i pozbawieni motywacji (Kyl- 
Heku, Buss, 1996; Jencks, 1979; Willer
man, 1979).

Amerykanki wydają się dostrzegać ten 
związek, skoro faworyzują mężczyzn obda
rzonych takimi cechami charakteru, które 
umożliwiają im pięcie się w górę. W latach 
pięćdziesiątych zapytano 5000 studentów, 
jakie cechy pragnęliby widzieć u swoich 
partnerów. Kobiety znacznie częściej niż 
mężczyźni szukały partnerów lubiących 
swoją pracę, pragnących zrobić karierę 
zawodową, pracowitych i ambitnych (Lan
ghorne, Secord, 1955). W międzynarodo
wym programie badań nad mechanizmami 
doboru partnera 852 niezamężne Amery
kanki oraz 100 amerykańskich mężatek 
uznało ambicję i pracowitość za ważne lub 
niezbędne (Buss, 1989a). Kobiety uważają 
brak ambicji, i to zarówno u partnerów 
stałych, jak i przelotnych, za skrajnie nie
pożądany, podczas gdy mężczyźni uznają tę 
samą cechę u kobiety za czynnik obojętny 
(Buss, Schmitt, 1993). Kobiety są gotowe 
zerwać związek z mężczyzną, który stracił 
pracę, nie chce się piąć po szczeblach 
kariery zawodowej lub jest leniwy (Betzig,
1989).

Upodobanie kobiet do mężczyzn pra
cowitych i ambitnych nie dotyczy wy
łącznie Stanów Zjednoczonych czy krajów 
zachodnich. W zdecydowanej większości 
społeczeństw kobiety bardziej niż męż
czyźni cenią pracowitość i ambicję, zwykle 
umieszczając je między cechami ważnymi 
a niezbędnymi. Na przykład kobiety na Taj
wanie oceniają te cechy o 26% wyżej niż 
mężczyźni, w Bułgarii o 29%, a w Brazylii
o 30%.

Dane te, pochodzące z różnych kul
tur i z różnych okresów historycznych,
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potwierdzają podstawową hipotezę ewolu
cyjną, zgodnie z którą w kobietach wy
kształciło się upodobanie do mężczyzn wy
kazujących cechy pomocne w zdobywaniu 
zasobów, a niechęć do osobników pozba
wionych ambicji. Preferencje te pomagały 
dawnym kobietom rozwiązać podstawowy 
problem adaptacyjny pozyskiwania zaso
bów oraz oceniać prawdopodobieństwo po
zyskania ich w przyszłości, jeżeli męż
czyzna w danej chwili nie był majętny. 
Nawet zaś wtedy, gdy jego bogactwo było 
widoczne, ambicja i pracowitość pozwalały 
liczyć na kontynuację tego korzystnego 
stanu. Widać z tego, że współczesne ko
biety są następczyniami tych, które w tam
tych odległych czasach wykazywały takie 
preferencje.

Stałość  
i odpow iedzialność

Spośród 18 cech, ocenianych w trakcie 
naszych badań nad mechanizmami doboru 
partnera, drugie i trzecie miejsce, zaraz 
po miłości, zajęły odpowiedzialność oraz 
stałość i dojrzałość. W 21 społecznościach 
na 37 badanych mężczyźni i kobiety w ta
kim samym stopniu oczekiwali od part
nera odpowiedzialności (Buss i in., 1990). 
Spośród pozostałych 16 społeczności aż 
w 15 kobiety ceniły odpowiedzialność wy
żej niż mężczyźni. Ogółem średnia ocena 
tej zalety wynosiła 2,69, przy najwyż
szym wskaźniku równym 3, oznaczającym 
„niezbędne” . Mężczyźni ocenili ją niemal 
równie wysoko, przyznając jej przeciętnie 
2,5 punktu. Jeżeli chodzi o stałość uczuć 
i dojrzałość, zaznaczyła się większa różnica 
między płciami. W  23 społecznościach ko
biety oceniły tę cechę zdecydowanie wyżej 
niż mężczyźni, a w pozostałych 14 kobiety 
i mężczyźni cenili ją na równi. Średnia ze

wszystkich społeczności wyniosła u kobiet 
2,68, a u mężczyzn 2,47. We wszystkich 
więc kulturach kobiety przykładają do tych 
cech ogromną wagę, umieszczając je na 
skali między ważnymi a niezbędnymi za
letami potencjalnego małżonka.

Są dwie przyczyny tak wysokiej pozycji 
tych cech. Po pierwsze, są one wiarygodną 
oznaką, że mężczyzna będzie zaopatrywał 
rodzinę przez dłuższy czas. Po drugie, nie
zrównoważenie uczuciowe i nieodpowie
dzialność mężczyzny oznacza duże koszty 
dla jego partnerki. Wykazało to badanie 
wykonane na grupie 104 wybranych lo
sowo par nowożeńców ze stanu Michigan 
(Buss, 1991). Poproszono je o wypełnienie 
bardzo szczegółowych testów psycholo
gicznych oraz ankiet dotyczących ich mał
żeństwa i charakteru współmałżonka, a na
stępnie przeprowadzono z nimi rozmowy. 
W jednym z kwestionariuszy respondenci 
mieli wskazać, na jakie koszty (spośród 
147 możliwych) naraziła ich w ciągu ostat
niego roku druga strona.

Mężczyźni niezrównoważeni emocjo
nalnie - ci, którzy sami się tak określają 
i są tak określani przez współmałżonki 
oraz osoby prowadzące wywiad - są znacz
nym obciążeniem dla swoich partnerek. 
Skoncentrowani na sobie, wykorzystują 
wspólne zasoby na własny użytek. Co 
gorsza, często bywają zaborczy, zajmując 
żonom dużo czasu. Nieprzeciętnie zazdro
śni, potrafią wpaść w szal na widok żony 
prowadzącej obojętną rozmowę z innym 
mężczyzną. Uważają zarazem, że powinna 
ona zaspokajać wszystkie ich potrzeby. 
Nierzadko uciekają się do przemocy, za
równo słownej, jak fizycznej. Zachowują 
się beztrosko, co objawia się na przy
kład niepunktualnością. Częściej niż ich 
partnerkom zdarzają im się gwałtowne 
zmiany nastroju, skutkiem czego potrafią 
płakać bez wyraźnego powodu. Mają też
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większe skłonności do romansów, co pro
wadzi do jeszcze większego rozproszenia 
czasu i zasobów (Buss, Shackelford, 1997). 
Mężczyźni tacy, stanowiąc większe niż 
inni obciążenie dla swoich partnerek, tracą 
swój czas i zasoby, a także nie zaopa
trują regularnie rodziny. Odpowiedzialność 
i równowaga emocjonalna to cechy charak
teru, pozwalające kobiecie przypuszczać, 
że nie zostanie pozbawiona własnych za
sobów przez męża.

Nieprzewidywalność działań mężczy
zny niezrównoważonego emocjonalnie po
ciąga za sobą dodatkowe koszty, ponie
waż uniemożliwia rozwiązywanie podsta
wowych problemów adaptacyjnych. Nie
regularna dostawa zasobów stanowi za
grożenie dla bytu i reprodukcji organi
zmu. W przeszłości mogło na przykład za
braknąć pożywienia, bo nieodpowiedzialny 
partner, zamiast iść na polowanie, po
stanowi! uciąć sobie drzemkę. Tymcza
sem najlepsze jest planowe wykorzysty
wanie zasobów. W przeciwnym razie okre
ślone potrzeby trzeba zaspokajać więk
szym kosztem. Regularne zaopatrywanie 
rodziny umożliwia ekonomiczną alokację 
zasobów, co pozwala sprawniej pokonywać 
problemy adaptacyjne niesione przez ży
cie.

Kobiety, przywiązując dużą wagę do od
powiedzialności i zrównoważenia partnera, 
chcą po prostu regularnie i przez dłuż
szy czas korzystać z dostarczanych przez 
niego dóbr. Te z nich, które w naszej ewo
lucyjnej przeszłości wybierały mężczyzn 
stałych i odpowiedzialnych miały większą 
możliwość zapewnienia sobie i dzieciom 
dóbr potrzebnych do przetrwania. Doko
nując rozsądnego wyboru, unikały zarazem 
kosztów, jakie pociąga za sobą związek 
z partnerem nieodpowiedzialnym i nie
zrównoważonym.

S iła fizyczna

W świecie zwierzęcym samice przywią
zują dużą wagę do siły i sprawności fi
zycznej potencjalnego partnera. Na przy
kład u pewnego gatunku ropuch (zwanego 
ropuchą-gladiatorem) obowiązkiem samca 
jest budowa gniazda i ochrona jajeczek. 
W okresie godowym samica uderza upa
trzonego partnera tak mocno, że niekiedy 
przewraca się on na plecy albo ucieka. 
Jeżeli samiec pozwoli się odepchnąć lub 
odpędzić od wybudowanego przez siebie 
gniazda, samica pospiesznie rusza na po
szukiwanie innego partnera. Rzadko nato
miast odrzuca takiego, który mimo nacisku 
nie rusza się z miejsca. Samica, atakując 
samca, ocenia skuteczność jego obrony 
gniazda.

Kobiety zostają niekiedy zdominowane, 
także seksualnie, przez większych i sil
niejszych od nich mężczyzn. Niewątpli
wie zdarzało się to również w dawnych 
czasach. Badania nad innymi naczelnymi 
wskazują, że fizyczne i seksualne zdomi
nowanie samic przez samce jest częścią 
naszego dziedzictwa. Barbara Smuts, pry
matolog, badała zachowania seksualne pa
wianów, zamieszkujących afrykańskie sa
wanny (Smuts, 1985). Stwierdziła, że sa
mice często zawierają trwale „przyjaźnie” 
z samcami zapewniającymi im oraz ich 
potomstwu ochronę. W zamian oferują 
samcom przychylność seksualną. Innymi 
słowy, samice pawianów płacą seksem za 
ochronę.

Podobnie, u ludzi jedną z korzyści 
dla kobiety z długotrwałego związku jest 
obrona fizyczna, którą zapewnia mężczy
zna. Jego wzrost, atletyczna budowa ciała, 
siła i sprawność fizyczna są oznakami 
jego wartości obronnej. Badania wskazują, 
że kobiety biorą te czynniki pod uwagę. 
W trakcie jednego z nich Amerykanki oce-
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niały znaczenie cech fizycznych w doborze 
partnera związku przelotnego i stałego. 
Okazało się, że niski wzrost mężczyzn 
jest cechą niepożądaną (Buss, Schmitt,
1993). Bardzo pożądani okazali się nato
miast mężczyźni wysocy, silni i atletycznie 
zbudowani. Na skali od -3 (całkowicie 
niepożądane) do +3 (pożądane w naj
wyższym stopniu), kobiety przyznały sile 
fizycznej 1,5 punktu (między „w pewnym 
stopniu pożądane” a „bardzo pożądane”), 
podczas gdy mężczyźni przyznali jej jedy
nie 0,87 punktu. Różnica jest więc zna
cząca.

Inna grupa Amerykanek konsekwent
nie preferowała mężczyzn średniego lub 
wysokiego wzrostu (około 180 cm), uzna
jąc ich za idealnych kandydatów na męża. 
Wysocy mężczyźni są znacznie częściej 
niż niscy czy średniego wzrostu poszuki
wani jako kandydaci na narzeczonych lub 
mężów (Ellis, 1992). Z analizy ogłoszeń 
matrymonialnych wynika, że 80%  kobiet 
wymieniających wzrost pragnie partnera 
mierzącego 180 lub więcej centymetrów 
(Cameron, Oskamp, Sparks, 1978). Jeszcze 
większą wymowę ma fakt, że wysocy 
mężczyźni otrzymują więcej odpowiedzi 
na swoje ogłoszenia matrymonialne (Lynn, 
Shurgot, 1984). Oni też łatwiej niż niscy 
nawiązują kontakty z kobietami i mogą 
wybierać z większej liczby potencjalnych 
partnerek. Kobiety, preferując partnerów
o odpowiednim wzroście, sile i spraw
ności fizycznej, rozwiązują przynajmniej 
częściowo problem obrony przed agresyw
nymi mężczyznami.

Tendencja ta jest znamienna nie tylko 
dla społeczeństw zachodnich. Antropolog 
Thomas Gregor (1985) opisał, jaką wagę 
do walk zapaśniczych przykładają człon
kowie plemienia Mehinaku w brazylijskiej 
Amazonii:

Mocno umięśniony, atletycznie zbudo
wany mężczyzna może mieć więcej kobiet 
niż mężczyzna niskiego wzrostu, pogar
dliwie nazywany peristsi. Wysoki wzrost 
jest wielką zaletą [...]. Silny zapaśnik, 
mówią mieszkańcy wioski, przeraża [...], 
wzbudza lęk i szacunek. Dla kobiet jest 
on „pięknym" (awitsiri), pożądanym kan
dydatem na kochanka lub męża. Trium
fator w polityce i miłości, mistrz zapasów 
ucieleśnia samą esencję męskości. Prze
grani nie mają tyle szczęścia. Ktoś, kto 
ustawicznie przegrywa, niezależnie od in
nych zalet, jest uważany za głupca. Kiedy 
walczy, inni mężczyźni nie szczędzą mu 
pogardliwych rad [...]. Kobiety są mniej 
hałaśliwe, bo obserwują zapasy z progów 
swoich domostw, ale one również wymie
niają sarkastyczne uwagi. Żadna z nich nie 
jest dumna, mając takiego mężczyznę za 
męża albo kochanka (s. 35, 96).

Barbara Smuts uważa, że w przeszłości 
ochrona była jednym z najważniejszych 
dóbr, jakie mężczyzna mógł zaoferować ko
biecie. Obecność agresywnych mężczyzn 
dążących do fizycznego zdominowania ko
biety i ograniczenia jej swobody, miała 
dawniej duży wpływ na dobór partnera. 
Zważywszy na alarmująco wysoki w wielu 
kulturach odsetek wypadków przemocy 
seksualnej i gwałtów, obronna wartość 
partnera może i dziś stanowić ważny 
czynnik doboru. Wiele kobiet nie czuje 
się bezpiecznie na ulicach współczesnych 
miast, a wysoki, silny i muskularny to
warzysz odstrasza potencjalnych napast
ników. Psycholog ewolucyjny, Nigal Bar
ber, następująco podsumowuje ten ro
dzaj kobiecych preferencji: „Właściwości 
budowy fizycznej mężczyzny, takie jak 
wysoki wzrost, duża szerokość ramion, 
rozwinięte mięśnie klatki piersiowej, są
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atrakcyjne seksualnie dla kobiet i budzą 
respekt innych mężczyzn” (Barber, 1995, 
s. 406).

Dobre zdrow ie

Wiązanie się z osobnikiem słabego zdrowia 
oznaczałoby dla naszych przodków roz
liczne zagrożenia adaptacyjne. Po pierw
sze, chorowity partner łatwo może za
niemóc, wskutek czego przestaje zapew
niać rodzinie żywność, obronę i pomoc 
w chowaniu dzieci. Po drugie, większe jest 
ryzyko przedwczesnej śmierci, w wyniku 
której partner zostanie pozbawiony zaso
bów i będzie narażony na rozliczne koszty. 
Po trzecie, chory osobnik może zarazić 
partnera, co stanowi groźbę dla jego bytu 
i możliwości reprodukcyjnych. Po czwarte, 
zagrożone są również dzieci z takiego 
związku, ich byt i ewentualna reprodukcja. 
Po piąte, jeżeli zdrowie jest częściowo 
jakością dziedziczną, to wybór chorobli
wego partnera oznacza ryzyko przeniesie
nia słabego zdrowia na potomstwo . Nic 
więc dziwnego, że kobiety i mężczyźni 
przywiązują dużą wagę do stanu zdrowia 
ewentualnego towarzysza życia.

W trakcie omawianych już badań, pro
wadzonych wśród wielu różnych społecz
ności, zarówno kobiety, jak i mężczyźni 
uznali dobre zdrowie za bardzo ważne. 
W skali od 0 (nieistotne) do 3 (nie
zbędne) kobiety przyznały tej cesze śred
nio 2,28, a mężczyźni 2,31 (Buss i in.,
1990). W innym kwestionariuszu, w któ
rym poproszono respondentów o uszere
gowanie 13 cech od najważniejszych (1) 
do najmniej ważnych (13), „dobre zdrowie” 
zajęło czwartą pozycję, po „przyjaznym 
i pełnym zrozumienia nastawieniu” (1), 
„inteligencji” (2) oraz „fascynującej osobo
wości” (3).

Znaczenie, jakie ludzie przypisują zdro
wiu, nie jest w świecie żywych orga
nizmów niczym wyjątkowym. Na przy
kład niektóre zwierzęta przyciągają uwagę 
krzykliwością swego ubarwienia albo roz
miarami narządów. Choć pociąga to za 
sobą wysokie koszty, zarazem sygnalizuje 
zdrowie i witalność. Przykładem niech bę
dzie jasne, krzykliwe upierzenie pawiego 
ogona. Stanowił on - jak się do tej pory 
wydawało - przeszkodę w przetrwaniu 
osobnika. Tymczasem tajemnica pawiego 
ogona jest bliska rozwiązania. Wysunięto 
bowiem hipotezę, że jaskrawe upierzenie 
pawia i innych ptaków jest oznaką braku 
pasożytów (Hamilton, Zuk, 1982). Okazuje 
się, że pawie nękane przez pasożyty mają 
barwy przygaszone. Pawice wolą samce
o jaskrawym upierzeniu, ponieważ jest ono 
wiarygodnym sygnałem dobrego zdrowia.

Randy Thornhill, Steve Gangestad, 
Karl Grammer, Todd Schackelford, Randy 
Larsen i inni odkryli ważny wskaźnik 
dobrego zdrowia - symetryczność twa
rzy i ciała (Gangestad, Thornhill, 1997; 
Grammer, Thornhill, 1994; Shackelford, 
Larsen, 1997; Thornhill, Moeller, 1997). 
Utrzymują oni, że rozmaite czynniki śro
dowiskowe i genetyczne powodują od
chylenia od symetrycznej budowy ciała 
lub twarzy. Jedni ludzie potrafią się le
piej oprzeć takim odkształcającym wpły
wom niż inni, wykazując się tym sa
mym stabilnością rozwojową. Syme
tria twarzy i ciała świadczy o zdro
wiu, odzwierciedlając zdolność jednostki 
do stawiania czoła zakłóceniom środo
wiskowym i genetycznym. Dlatego wła
śnie kobiety wolą mężczyzn o symetrycz
nej budowie twarzy i ciała. Taki wy
bór zwiększa szanse, że partner przez 
długi czas będzie w stanie pomagać ro
dzinie, i zmniejsza ryzyko przeniesienia 
chorób na potomstwo. Daje też bezpo
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średnie korzyści genetyczne. Wybierając 
bowiem mężczyznę o symetrycznych ry
sach twarzy i takiej samej budowie ciała, 
kobieta wybiera zarazem lepszy zestaw 
genów, w które zostaną zaopatrzone jej 
dzieci.

Wiele świadczy o tym, że symetria jest 
rzeczywiście oznaką zdrowia, a kobiety 
cenią ją u swoich partnerów (Gangestad, 
Thornhill, 1997; Thornhill, Moeller, 1997). 
Po pierwsze, ludzie o regularnych rysach 
twarzy osiągają lepsze wyniki w bada
niach stanu zdrowia, a także kondycji 
psychicznej i emocjonalnej (Shackelford, 
Larsen, 1997). Po drugie, można dostrzec, 
że osoby o regularnych rysach twarzy 
cieszą się powodzeniem u płci przeciwnej. 
Mężczyźni o takich twarzach mają więcej 
partnerek, więcej stosunków pozamalżeń
skich i wcześniej rozpoczynają życie sek
sualne.

M iło ść

Kobiety od dawna stawały przed adapta
cyjnym problemem wyboru takiego męż
czyzny, który nie tylko będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami, ale jeszcze będzie 
chciał się nimi podzielić z partnerką i po
tomstwem. Dokonanie trafnego wyboru 
jest w tym wypadku trudniejsze niż się 
może wydawać na pierwszy rzut oka. 
Zasoby bowiem często daje się zobaczyć, 
natomiast zaangażowania nie. Tymczasem 
pozwala ono oczekiwać, że w przyszłości 
partner będzie lojalnie dzielił się swymi 
dobrami. Miłość jest jedną z najlepszych 
gwarancji takiego zaangażowania.

Wedle ustaleń nauk społecznych „mi
łość” jest zjawiskiem stosunkowo świeżej 
daty, liczącym sobie zaledwie kilkaset lat 
wynalazkiem romantycznych Europejczy
ków (Jankowiak, 1995). Jeżeli to prawda, to

miłość byłaby lokalnym produktem kultury 
zachodniej, niewystępującym w społeczeń
stwach pozaeuropejskich. Ostatnie badania 
wskazują jednak, że ta teoria jest całko
wicie błędna. Istnieją dowody na to, że 
myśli, emocje i działania właściwe miłości 
charakteryzują ludzi na całym świecie - 
od Zulusów z południowego krańca Afryki 
do Eskimosów, zamieszkujących mroźne 
okolice północnej Alaski. Badając 168 róż
nych kultur z całego świata, antropolo
gowie William Jankowiak i Edward Fi
sher przeanalizowali cztery rodzaje do
wodów na istnienie miłości: śpiewanie 
pieśni miłosnych, ucieczki zakochanych, 
sprzeciwiających się woli rodziców, opo
wieści o cierpieniach z miłości i tęsknocie 
za ukochaną osobą oraz podania ludowe 
opisujące komplikacje uczuciowe. Biorąc 
pod uwagę powyższe zjawiska, stwierdzili 
oni występowanie romantycznej miłości 
w 88,5% społeczności (Jankowiak, 1995; 
Jankowiak, Fischer, 1992). Kiedy socjolog 
Sue Sprecher i jej koledzy rozmawiali na 
ten temat z 1667 mężczyznami i kobietami 
w Rosji, Japonii i Stanach Zjednoczonych, 
okazało się, że 61% Rosjan i 73% Rosjanek 
było w tym momencie zakochanych (Spre
cher, Aron, Hatfield, Cortese, Potapova, 
Levitskaya, 1994). W Japonii odpowiednie 
liczby wynosiły 41% dla mężczyzn i 63% 
dla kobiet, a w USA 53% dla mężczyzn 
i 63% dla kobiet. Staje się więc oczy
wiste, że uczucie miłości nie jest znane 
jedynie mieszkańcom Ameryki czy krajów 
Zachodu.

Aby dokładnie określić, czym jest mi
łość i w jaki sposób łączy się ona z zaanga
żowaniem, poddano badaniu poszczególne 
jej odmiany (Buss, 1988a). Najpierw po
proszono 50 kobiet i tyle samo mężczyzn 
z uniwersytetów Kalifornia i Michigan, aby 
opisali, czym się objawia miłość. Następnie 
inna grupa studentów obu płci oceniała,
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w jakim stopniu każda ze 115 wymie
nionych oznak jest typowa dla miłości. 
Pierwsze miejsca, zarówno na liście mę
skiej, jak i żeńskiej, zajmowały te oznaki, 
które dowodziły wielkiego zaangażowania 
w związek. Należały do nich zerwanie po
przedniego związku miłosnego, rozmowy
o ślubie oraz wyrażanie chęci posiadania 
dzieci z ukochaną osobą. Takie oznaki 
miłości u mężczyzny świadczą o tym, że 
pragnie on obdarzyć swoimi zasobami tę 
właśnie kobietę i jej dzieci.

Na zaangażowanie składa się wiele 
czynników, które decydują o konkretnych 
sposobach dzielenia się zasobami. Jednym 
z nich jest wierność. Oznacza ona wyłącz
ność seksualną. Inną postacią zaangażo
wania jest kierowanie wszystkich swoich 
zasobów ku ukochanej osobie, a więc 
na przykład obdarowywanie jej kosztow
nymi podarunkami. Takie działania sygna
lizują poważny zamiar zaangażowania się 
w długotrwały związek. O zaangażowaniu 
świadczy też emocjonalne wspieranie part
nera - przebywanie z nim w potrzebie
i wysłuchiwanie go w trudnych chwilach. 
Oznacza więc ono poświęcanie mu czasu 
i energii, kosztem realizacji własnych ce
lów. Akt reprodukcji jest zarazem oznaką 
zaangażowania w reprodukcję partnera. 
Wszystkie te działania, postrzegane jako 
niezbywalne oznaki miłości, świadczą o po
święceniu jednej osobie zarówno zasobów 
materialnych, jak seksualnych, emocjonal
nych i genetycznych.

Ponieważ miłość jest zjawiskiem uni
wersalnym, a jej charakterystycznym wy
razem jest zaangażowanie, kobiety po
winny przypisywać jej duże znaczenie 
przy wyborze partnera. Aby sprawdzić 
tę hipotezę Sue Sprecher i jej współpra
cownicy zapytali studentki amerykańskie, 
rosyjskie i japońskie, czy wyszłyby za 
mąż bez miłości za kogoś, kto spełnia

wszystkie inne ich oczekiwania (Sprecher 
i in., 1994). Aż 89% Amerykanek i 82% 
Japonek odpowiedziało, że miłość jest nie
zbędna, nawet wtedy, gdy wszystkie pozo
stałe wymogi zostają spełnione. Natomiast 
tylko 59% Rosjanek odpowiedziało, że 
nie poślubiłyby człowieka niekochanego, 
mimo wszystkich jego zalet. W sumie 
więc większość kobiet z trzech różnych 
środowisk kulturowych postrzega miłość 
jako niezbędny warunek podjęcia decyzji
o małżeństwie.

Niezbędność miłości potwierdzają ba
dania preferencji występujących przy do
borze partnera. Na przykład 162 studentki 
z Teksasu uznały miłość za najważniejszą 
spośród stu cech kandydata na męża (Hen
drick, Hendrick, 1992). Międzynarodowe 
badanie mechanizmów doboru partnera 
potwierdziło wagę miłości we wszystkich 
społecznościach. Spośród 18 cech wza
jemne pożądanie lub miłość zyskały naj
wyższą ocenę zarówno u kobiet (2,87), jak
i u mężczyzn (2,81) (Buss i in., 1990). Nie
mal wszyscy, począwszy od plemiennych 
enklaw południowoafrykańskich, a skoń
czywszy na mieszkańcach brazylijskich 
metropolii, przyznali jej najwyższe oceny, 
traktując jako niezbędny składnik małżeń
stwa.

Ponieważ kobiety znacznie więcej niż 
mężczyźni inwestują w poczęcie oraz wy
chowanie dzieci, ponoszą większe koszty 
przypadkowych kontaktów seksualnych. 
Oczekiwanie od mężczyzny miłości jest 
sposobem pozyskania zasobów porówny
walnych z tymi, którymi go obdarza. Wy
magając miłości, pradawne kobiety roz
wiązywały podstawowy problem adapta
cyjny pozyskania od mężczyzny zasobów 
potrzebnych do życia i wychowania potom
stwa. Kobiety współczesne, domagając się 
takiej samej formy zaangażowania, są po 
prostu ich naśladowczyniami.
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Gotow ość do inw estow ania w dzieci

Jednym z problemów adaptacyjnych, przed 
którym stają kobiety przy wyborze sta
łego partnera, jest konieczność oceny, 
jak dalece będzie on skłonny inwesto
wać w dzieci. Jest to ważne z dwóch 
powodów: (1) mężczyźni czasami szukają 
seksualnej odmiany, mogą więc skiero
wać swoją energię ku innym kobietom, 
kosztem dzieci (zob. rozdział 6); (2) męż
czyźni oceniają stopień prawdopodobień
stwa swego ojcostwa i niechętnie inwe
stują w dziecko, które - jak sądzą - nie 
jest ich (La Cerra, 1994). Obydwa czynniki 
sprawiają, że mężczyźni bardzo się róż
nią stopniem gotowości do inwestowania 
w dzieci. Stąd też u kobiet wykształciło 
się upodobanie do mężczyzn wykazujących 
taką gotowość.

Chcąc zweryfikować hipotezę o ko
biecych preferencjach dla mężczyzn go
towych inwestować w dzieci, psycholog 
Peggy La Cerra wykonała przezrocza, uka
zujące mężczyzn w kilku różnych sytu
acjach: (1) mężczyzna stojący samotnie; 
(2) mężczyzna zajmujący się osiemnasto
miesięcznym dzieckiem, uśmiechający się 
do niego, patrzący mu w oczy, wyciągający 
do niego ręce; (3) mężczyzna niezwraca
jący uwagi na plączące dziecko; (4) męż
czyzna i dziecko naprzeciw siebie (sytuacja 
neutralna); (5) mężczyzna odkurzający dy
wan w salonie. Każdy z fotografowanych 
mężczyzn występował w każdej z tych 
sytuacji.

Następnie 240 studentek oceniało atra
kcyjność mężczyzny na każdym zdjęciu 
jako narzeczonego, partnera seksualnego, 
małżonka, przyjaciela i sąsiada w skali od 
-5 (bardzo nieatrakcyjny) do +5 (bardzo 
atrakcyjny). Wyniki okazały się bardzo 
interesujące. Po pierwsze, kobiety uznały 
mężczyznę zajmującego się dzieckiem za

bardziej atrakcyjnego kandydata na mał
żonka (średnio otrzymał on 2,75 punktu) 
niż ten sam mężczyzna stojący samotnie
(2.0) albo stojący obojętnie obok dziecka
(2.0). Po drugie, mężczyzna niezwracający 
uwagi na płaczące dziecko uznany został 
za mało atrakcyjnego kandydata na mał
żonka (1,25 punktu; najniższy wskaźnik ze 
wszystkich). Po trzecie, zajmowanie się 
dzieckiem nie jest równoznaczne z ogól
nym zainteresowaniem sprawami domo
wymi. Tak więc mężczyzna odkurzający 
mieszkanie uznany został za mniej atrak
cyjnego (1,3) niż stojący samotnie i nic nie 
robiący (2,0). W  konkluzji La Cerra stwier
dziła, że „atrakcyjność mężczyzny jako

La  C e rra  (1994 ) s tw ie rdz iła , że d la  kob ie t o w ie le  atrak

cy jn ie js i s ą  m ę żcz y źn i m a ją cy  d o b ry  kon tak t z d z ie ćm i. 

Fotogra fie , u kazu ją ce  c ie p ły  s to su n ek  kob ie ty  do  dz iecka , 

nie m ia ły  ża d n eg o  w p ływ u  na m ę sk ie  o c e n y  kob ie ce j 

a tra k cy jn o śc i.
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potencjalnego partnera zwiększają objawy 
jego przywiązania do dziecka, a zmniej
szają objawy obojętności na jego płacz” (La 
Cerra, 1994, s. 67).

Badanie to wskazuje, że kobiety przy 
wyborze męża dają pierwszeństwo męż
czyznom, przejawiającym gotowość do in
westowania w dzieci. Czy jednak jest to 
skłonność właściwa wszystkim ludziom, 
czy tylko kobietom? Aby to sprawdzić, 
La Cerra przeprowadziła następne bada
nie, w którym kobiety były fotografowane, 
a mężczyźni je oceniali. Kobiety pokazano 
w sytuacjach zbliżonych do tych z po
przedniego badania - w samotności, zaj
mujące się dzieckiem, ignorujące płaczące 
dziecko, obojętne oraz odkurzające dywan. 
Podobnie jak w pierwszym badaniu 240 
studentów oceniało atrakcyjność pokaza
nej na każdym zdjęciu kobiety jako żony, 
narzeczonej czy partnerki seksualnej.

Oceny męskie bardzo różniły się od 
kobiecych. Kobieta stojąca samotnie zo
stała uznana za równie atrakcyjną co zaj

mująca się dzieckiem (2,70). Rozmaite 
sytuacje, w których znajdowały się ko
biety na zdjęciach, nie miały wpływu na 
ocenę ich atrakcyjności jako potencjalnych 
małżonek. Czy kobieta ignorowała dziecko, 
czy stała obok niego obojętnie, bawiła się 
z nim czy odkurzała dywan - nie miało to 
żadnego znaczenia. Oceny jej atrakcyjności 
pozostawały na tym samym poziomie.

Krótko mówiąc, zasada preferowania 
partnera gotowego inwestować w dzieci 
dotyczy tylko kobiet, a nie obu płci. La 
Cerra wspomina, że jej badania zostały 
zainspirowane zobaczonym niegdyś pla
katem, na którym przystojny mężczyzna 
trzymał w objęciach dziecko. Plakat ten do
brze reklamował swój produkt, bo oddzia
ływał na kobiety (La Cerra, 1994, s. 87). 
Niegdysiejsze kobiety, które nie umiały 
dostrzec oznak świadczących o skłonno
ści danego mężczyzny do inwestowania 
w potomstwo, znajdowały się w gorszej 
sytuacji niż te, które potrafiły zauważyć 
takie objawy i je wykorzystać.

Wpływ kontekstu na wybór partnera 
przez kobietę

Ujmując rzecz z perspektywy ewolucyjnej, 
preferencje nie powinny działać na ślepo, 
niezależnie od kontekstu czy sytuacji. Tak 
jak chęć zjedzenia czegoś (np. dojrzałego 
owocu) zależy od okoliczności (choćby 
tego, czy jesteśmy głodni), tak i kobiece 
upodobania w doborze partnera również 
powinny zależeć od okoliczności. Jak dotąd 
zbadano dwa rodzaje okoliczności - wiel
kość zasobów, którymi kobieta dysponuje, 
zanim zacznie szukać partnera oraz cza
sowy wymiar planowanego związku (zwią
zek stały czy przelotny).

W pływ zasobów  własnych kobiety na 
dobór partnera

Wyjaśniając, dlaczego kobiety preferują 
mężczyzn zasobnych, sformułowano alter
natywną wobec teorii psychologii ewo
lucyjnej hipotezę strukturalnej bezradno
ści (Buss, Barnes, 1986). Zgodnie z nią 
kobiety szukają partnerów mających wła
dzę, pozycję i dobra materialne, ponieważ 
same zazwyczaj nie posiadają dostępu do 
tych zasobów. Kobiety dzięki małżeństwu 
starają się poprawić swoją sytuację spo-
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łeczno-ekonomiczną. Mężczyźni zaś nie 
szukają majętnych partnerek, ponieważ 
sami dysponują dobrami, a kobiety są 
zazwyczaj o wiele mniej zasobne.

Obyczaje plemienia Bakweri z Kame
runu w zachodniej Afryce rzucają jednak 
cień wątpliwości na tę teorię, pokazu
jąc, co się dzieje, kiedy to kobiety mają 
władzę (Ardener, Ardener, Warmington, 
1960). W plemieniu tym kobiety zajmują 
wyższą pozycję, ponieważ posiadają więcej 
zasobów, a zarazem jest ich mniej niż męż
czyzn. Źródłem ich dochodów  jest praca 
na plantacjach, pokaźne zyski przynosi im 
także świadczenie usług seksualnych. Na 
100 kobiet przypada tam 236 mężczyzn, 
których liczba ciągle wzrasta, gdyż przy
bywają oni z innych części kraju, aby pra
cować na plantacjach. Dzięki tej nierów
nowadze płci kobiety cieszą się znaczną 
swobodą w doborze partnera. Mają wię
cej pieniędzy i większy niż mężczyźni 
wybór. Mimo to one również wolą part
nerów  zasobnych. Często skarżą się na 
niewystarczające wsparcie ze strony męża, 
a kwestie materialne są najczęściej poda
waną w tej społeczności przyczyną rozwo
dów. Kobieta z plemienia Bakweri zmienia 
męża, jeżeli znajdzie mężczyznę, który 
zaoferuje jej więcej pieniędzy. Tak więc, 
dysponowanie przez kobietę poważnymi 
zasobami nie zmienia ich wykształconych 
w toku ewolucji preferencji.

Również w Ameryce kobiety o wy
sokiej pozycji materialnej i zawodowej 
nie przestają cenić mężczyzn zasobnych. 
Porównywano na przykład preferencje ko
biet dobrze i źle sytuowanych material
nie (Buss, 1989a). Kobiety dobrze sytu
owane miały roczne dochody przekracza
jące 50 000 dolarów, a kilka zarabiało 
nawet ponad 100 000 dolarów. Okazało 
się, że te wykształcone i pozbawione 
kompleksów kobiety, które wysoko zaszły

w hierarchii zawodowej, cenią bardziej 
niż kobiety o niższych dochodach wysoką 
pozycję zawodową i społeczną mężczyzn, 
ich inteligencję, wysoki wzrost, niezależ
ność i pewność siebie. Ich oczekiwania 
dotyczące dochodów partnera odpowiadały 
wysokości własnych zarobków ( + 0,31). 
Pragnęły, aby miał on wyższe wykształce
nie ( + 0,29) albo tytuły naukowe ( + 0,35). 
Wbrew hipotezie strukturalnej bezradno
ści, kobiety te wyrażały silniejsze nawet 
upodobanie do mężczyzn o wysokich do
chodach niż ich uboższe koleżanki.

W innym badaniu psychologowie Mi
chael Wiederman i Elizabeth Allgeier 
stwierdzili, że studentki spodziewające się 
dobrych zarobków po ukończeniu studiów 
przykładały większą wagę do perspektyw 
finansowych kandydatów na męża niż ich 
koleżanki mające gorsze perspektywy. Stu
dentki kierunków obiecujących finansowo, 
na przykład prawa i medycyny, również 
przykładają dużą wagę do potencjalnych 
dochodów kandydata na męża (Wieder
man, Allgeier, 1992). Co więcej, mężczyźni 
niezamożni wcale nie cenią zasobności 
materialnej potencjalnych partnerek wy
żej niż mężczyźni o wysokich dochodach 
(Townsend, 1989). W sumie więc wyniki 
tych badań nie tylko nie potwierdzają hipo
tezy strukturalnej bezradności, ale wprost 
jej przeczą.

W pływ d ługości trwania związku 
na kobiece preferencje w doborze 
partnera

Czasami znajduje się partnera na cale 
życie, ale często bywa, że związek trwa
o wiele krócej. W rozdziale szóstym zaj
miemy się szczegółowo związkami krót
kotrwałymi. W tym miejscu warto jednak 
wspomnieć o badaniach wskazujących za
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leżność kobiecych preferencji od charak
teru związku. Podczas jednego z badań 
Buss i Schmitt (1993) poprosili grupę 
studentek o uszeregowanie 67 cech wedle 
stopnia ważności w związku przelotnym
i trwałym, na skali od -3 (zupełnie nie
pożądane) do +3 (w najwyższym stop
niu pożądane). Oto cechy, które okazały 
się bardziej pożądane u partnera stałego 
niż u partnera ze związku przelotnego: 
„ambitny i robiący karierę zawodową” 
(2,45 u partnera ze związku stałego, 1,04 
u partnera ze związku przelotnego); „po
siadający wyższe wykształcenie” (2,38 wo
bec 1,05), „twórczy” (1,90 wobec 1,29), 
„zaangażowany w związek” (2,80 wobec 
0,90), „lubiący dzieci” (2,93 wobec 1,21), 
„życzliwy” (2,88 wobec 2,50), „wykazujący 
zrozumienie” (2,93 wobec 2,10), „odpo
wiedzialny” (2,75 wobec 1,75) i „chętny 
do współpracy” (2,41 wobec 1,47). Widać 
stąd, jak zmieniają się upodobania kobiet 
w zależności od tego, czy chodzi o związek 
stały czy przelotny (Schmitt, Buss, 1996).

Psycholog ewolucyjny Joanna Scheib 
(1997) przeprowadziła badania, w których 
posłużyła się zdjęciami mężczyzn, z opi
sami ich cech charakteru. W opisach ak
centowano takie cechy jak odpowiedzial
ność, lojalność, życzliwość, dojrzałość czy 
cierpliwość. Zdjęcia z podpisami pokazano 
160 kobietom w wieku od 18 do 40 lat 
(średnia wieku wynosiła 26 lat). Spośród 
tych kobiet 60 było zamężnych (lub żyło 
w stałym związku) w chwili przepro
wadzania eksperymentu albo wcześniej. 
Respondentkom pokazywano po pięć par 
fotografii i proszono o wybranie po jednym 
mężczyźnie z każdej pary. Polowa kobiet 
miała wybrać kandydata na męża, a druga 
połowa - kandydata na partnera krótkiego 
romansu.

Wybory kobiet z tych dwóch grup 
różniły się zasadniczo. Respondentki wy

bierające męża przywiązywały znacznie 
większe znaczenie do takich cech, jak 
odpowiedzialność, życzliwość i dojrzałość. 
W czterech przypadkach na pięć kobiety 
przedkładały preferowane cechy charak
teru nad atrakcyjny wygląd. Scheib wy
kryła też związki ze statusem małżeńskim 
badanych kobiet. Kobiety zamężne (lub 
te, które były nimi kiedyś) przykładały 
większą wagę do cech charakteru niż ko
biety, które nigdy nie były mężatkami (te 
częściej wybierały mężczyzn atrakcyjnych 
fizycznie). Tworząc więc taką sytuację eks
perymentalną, w  której kobiety musiały 
wybrać między wyglądem a charakterem, 
ujawniono zależność upodobań od stopnia 
trwałości związku. U partnerów związków 
trwałych kobiety przedkładały charakter 
nad wygląd.

W niedawno przeprowadzonym badaniu 
psycholog społeczny Pamela Regan (1998) 
analizowała wpływ samooceny danej ko
biety oraz jej charakteru na minimalny po
ziom oczekiwań względem partnera. Oka
zało się, że kobiety mają wyższe niż męż
czyźni oczekiwania względem partnerów 
w kontaktach przelotnych, ale nie w związ
kach stałych. Ponadto kobiety o wysokiej 
samoocenie (tj. uważające się za bardziej 
atrakcyjne od innych kobiet) wyznaczały 
wyższy poziom oczekiwań minimalnych 
niż kobiety o niższej samoocenie. Doty
czyło to zarówno związków stałych, jak 
przelotnych. Natomiast to, jak mężczyźni 
oceniali siebie jako partnerów, nie miało 
wpływu na poziom ich oczekiwań.

W sumie przebadano wpływ dwóch 
rodzajów okoliczności na kobiece prefe
rencje. W pierwszym wypadku chodziło
o zasobność materialną kobiety. Wbrew 
hipotezie strukturalnej bezradności oka
zuje się, że kiedy kobiety dysponują wła
snymi zasobami, wc ale nie znaczy to, 
że przestają przykładać wagę do po
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ziomu dochodów i wykształcenia poten
cjalnego męża. Przeciwnie - ich oczeki
wania są jeszcze większe. Drugą okolicz
ność stanowiła trwałość związku. Kilka
krotnie sprawdzano, czy kobiety przed
kładają u kandydata na męża cechy cha
rakteru nad atrakcyjność fizyczną. Oka
zało się. że wygląd przyszłego męża

jest mniej ważny niż takie cechy cha
rakteru jak lojalność, odpowiedzialność
i życzliwość. Przyszłe badania uwzględ
nią prawdopodobnie większą gamę oko
liczności wpływających na wybór part
nera, takich jak samoocena kobiety, jej 
atrakcyjność czy uprzednie doświadczenie 
małżeńskie.

Wpływ kobiecych preferencji na rzeczywisty dobór 
partnera

Aby upodobania mogły się w toku ewolu
cji ukształtować, musiały mieć wpływ na 
rzeczywiste decyzje, bo przecież dopiero 
one mają konsekwencje reprodukcyjne. 
Z wielu jednak przyczyn decyzje nie są 
nigdy wiernym  odbiciem upodobań. Po 
pierwsze, liczba partnerów o pożądanych 
cechach jest ograniczona. Po drugie, moż
liwość zdobycia wymarzonego partnera za
leży od atrakcyjności kobiety. Jedynie ko
biety zajmujące najwyższe pozycje w ran
kingu potencjalnych partnerek mogą wy
bierać spośród mężczyzn najbardziej pożą
danych i vice versa. Po trzecie, niezależnie 
od własnych chęci, na wybór partnera 
wpływają niekiedy również rodzice i inni 
krewni. Mimo to w ewolucyjnych dzie
jach człowieka preferencje musiały jednak 
wpływać na decyzje, bo inaczej nie mo
głyby się wykształcić. Oto kilka dowodów 
na to, że mają one rzeczywiście wpływ na 
dobór partnera.

Kobiecy odzew na m ęskie ogłoszenia  
m atrym onialne

Jednym ze źródeł informacji na ten te
mat są odpowiedzi kobiet na zamiesz
czane przez mężczyzn ogłoszenia matry

monialne. Jeśli przyjąć, że upodobania ko
biet wpływają na ich decyzje, to męż
czyźni przedstawiający się w ogłoszeniach 
jako zamożni powinni otrzymywać wię
cej ofert. Założenie to poddali weryfikacji 
Baize i Schroeder (1995), analizując 120 
ogłoszeń zamieszczonych w dwóch ame
rykańskich gazetach, jednej ukazującej się 
na Zachodnim Wybrzeżu, a drugiej wyda
wanej na Środkowym Zachodzie. Badacze 
wysiali do ogłoszeniodawców kwestiona
riusze, prosząc o informacje na temat po
zycji materialnej, liczby otrzymanych ofert 
oraz cech charakteru. Odpowiedziało 92 
respondentów, o średniej wieku 37 lat. 
Około połowa z nich nigdy nie była żonata, 
druga połowa żyła w separacji lub była po 
rozwodzie (jeden respondent pozostawał 
wciąż w związku małżeńskim).

Kilka czynników wyraźnie wpływało na 
liczbę ofert otrzymywanych przez męż
czyzn. Pierwszym był w iek . Kobiety czę
ściej odpowiadały na ogłoszenia starszych 
mężczyzn (r = +0,43). Drugim, dochody
i w ykształcenie: kobiety częściej od
powiadały tym mężczyznom, którzy in
formowali o swoich wysokich dochodach 
(r = +0,30) oraz o wieloletniej edukacji 
(r = +0,37). Baize i Schroeder kończą



154 ŻYCIE PŁCIOWE I WYBÓR PARTNERA

artykuł zabawną uwagą, przypominając py
tanie zadane przez Tima Hardina w słynnej 
piosence: „Gdybym był stolarzem, a ty by
łabyś damą, czy miałabyś ze mną dziecko, 
wyszła za mnie za mąż?” . Licznie zebrane 
dowody świadczą o tym, że najprawdopo
dobniej odpowiedź brzmiałaby: „nie".

Kobiety poślubiają mężczyzn 
o wysokiej pozycji zawodowej

Innym źródłem informacji na temat wpły
wu preferencji na dobór partnera jest po
stępowanie kobiet, które łatwo mogą osią
gnąć swój cel, stanowią bowiem uosobie
nie męskich pragnień, takich jak na przy
kład atrakcyjność fizyczna (zob. rozdział 
5). Jakich mężczyzn wybierają? W trzech 
niezależnych badaniach socjologicznych 
stwierdzono, że atrakcyjne fizycznie ko
biety wychodzą za mężczyzn o wyższej 
pozycji społecznej i materialnej niż kobiety 
mniej atrakcyjne. (Elder, 1969; Taylor, 
Glenn, 1976; Udry, Ekland, 1984). Jedno 
z badań polegało na powiązaniu atrakcyjno
ści fizycznej kobiet z pozycją zawodową ich 
partnerów (Taylor, Glenn, 1976). Korelacja 
była wyraźna i wahała się w różnych 
grupach między +0,23 a +0,37.

Długotrwale badania na ten temat 
prowadzono w Instytucie Badań nad 
Rozwojem Człowieka na Uniwersytecie 
w Berkeley w Kalifornii (Elder, 1969). 
Najpierw oceniono atrakcyjność fizyczną 
grupy nastolatek. Następnie monitoro
wano te dziewczęta przez najbliższe lata, 
a kiedy założyły rodziny, analizowano po
zycję zawodową ich mężów.

Wyniki oceniano osobno dla klasy ro
botniczej i średniej. Zależność między 
atrakcyjnością fizyczną nastolatki a po
zycją zawodową jej męża około 10 lat 
później wynosiła +0,46 dla kobiet z klasy

robotniczej i +0,35 dla kobiet z klasy 
średniej. W obydwu więc wypadkach za
chodził wyraźny związek między urodą 
kobiety a pozycją zawodową jej męża. 
U ogółu badanych kobiet zależność między 
atrakcyjnością fizyczną a pozycją męża 
była wyraźniejsza ( + 0,43) niż w wypadku 
innych zmiennych, takich jak pochodzenie 
społeczne ( + 0,27) czy iloraz inteligencji 
( + 0,14). W sumie atrakcyjność kobiety 
wydaje się ważnym narzędziem awansu 
społecznego. Mają one największe możli
wości zrealizowania swych pragnień, gdyż 
wybierają mężczyzn dysponujących pozy
cją i zasobami, a więc tym, na czym 
kobietom najbardziej zależy.

Kobiety poślubiają m ężczyzn starszych  
od siebie

Trzecim źródłem informacji o rzeczy
wistych mechanizmach doboru partnera 
są statystyki demograficzne, określające 
średnią różnicę wieku między nowożeń
cami. Jak pamiętamy, kobiety wolą męż
czyzn nieco starszych od siebie. Między
narodowy program badań - prowadzonych 
w 37 społecznościach - dowiódł, że kobiety 
wolą mężczyzn starszych o średnio 3,42 
roku (Buss, 1989a). Dane demograficzne 
z 27 krajów wykazały, że rzeczywista róż
nica wieku między nowożeńcami wynosi 
średnio 2,99 roku. W każdym kraju pano
wie młodzi byli, średnio rzecz biorąc, starsi 
od swoich wybranek, przy czym różnice 
te wahały się w przedziale od 2,17 roku 
w Irlandii do 4,92 roku w Grecji. Innymi 
słowy, kobiece preferencje dla starszych 
mężczyzn przekładają się na rzeczywiste 
obyczaje. Oczywiście, ważne są też mę
skie upodobania - mężczyźni wolą kobiety 
młodsze od siebie (zob. rozdział 5). Na
leżałoby więc oczekiwać, że męskie pre
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ferencje również znajdą odzwierciedlenie 
w rzeczywistej różnicy wieku małżonków. 
W tym miejscu wystarczy jednak stwier-

dzić ponownie, że rzeczywiste decyzje 
małżeńskie kobiet pozostają w zgodzie 
z kobiecymi preferencjami.

Podsumowanie

Możemy teraz wyjaśnić, przynajmniej 
w zarysie, zagadkę kobiecych preferen
cji w doborze partnera. Współczesne ko
biety odziedziczyły po swoich przodkiniach 
ostrożność i rozsądek. W przeszłości te 
z nich, które wiązały się z przypadko
wymi partnerami, miały mniejsze szanse 
sukcesu reprodukcyjnego niż kobiety wy
bredne. Stały partner może być dla kobiety 
prawdziwym skarbem. Wybór wartościo
wego partnera jest jednak bardzo skompli
kowanym przedsięwzięciem. W grę wcho
dzą rozliczne upodobania, z których każde 
odzwierciedla jakieś zasoby, pomagające 
kobiecie rozwiązać podstawowe problemy 
adaptacyjne.

Wydaje się oczywiste, że kobiety szu
kają u partnera zasobów. Ponieważ jednak 
nie zawsze można je bezpośrednio zaob
serwować. kobiety podejmują decyzje na 
podstawie oznak świadczących, że dany 
mężczyzna posiada zasoby albo zdobędzie 
je w przyszłości. Często ważniejsze niż 
same pieniądze są cechy pomocne w ich 
zdobywaniu, takie jak ambicja, inteligencja 
czy nieco starszy wiek. Kobiety bardzo 
uważnie śledzą je u mężczyzny, bo okre
ślają one jego potencjał.

Potencjał to jednak nie wszystko. Za
sobni mężczyźni sami są często wybredni, 
a niekiedy mają ochotę na przypadkowy 
seks. Nic więc dziwnego, że kobiety 
poszukują partnerów objawiających rze
czywiste zaangażowanie w związek. Jego 
gwarancją jest miłość. Oznaki miłości 
są dowodem na rzeczywiste zaangażo-

wanie mężczyzny w związek z wybraną 
kobietą.

Jednak miłość i zaangażowanie ze 
strony mężczyzny słabszego od innych 
byłaby dla pradawnej kobiety wątpliwą 
zaletą. Wiążąc się z drobnym, słabym 
mężczyzną, pozbawionym odwagi i spraw
ności fizycznej, kobieta narażałaby się na 
ataki innych mężczyzn i utratę wspól
nych zasobów. Wysocy, silni, musku
larni mężczyźni zapewniali dawnym ko
bietom ochronę. Dzięki temu zarówno 
one, jak i ich dzieci, były zabezpieczone 
przed atakiem. Współczesne kobiety są 
potomkiniami naszych protoplastek, któ
rym udało się wybrać partnerów silnych
i sprawnych.

Zasoby, zaangażowanie czy siła fizyczna 
nie na wiele się wreszcie zdadzą, jeżeli 
mąż zachoruje lub umrze albo też je
żeli para okaże się tak źle dobrana, że 
nie potrafi razem żyć. Wybór zdrowego 
partnera stanowi gwarancję, że będzie on 
zaopatrywał rodzinę przez dłuższy czas. 
Natomiast wybór partnera o podobnych 
zainteresowaniach i cechach charakteru 
zwiększa prawdopodobieństwo wierności
i stabilności związku (zob. sekcja 4.1). 
Rozmaite aspekty występujących obecnie 
kobiecych preferencji w doborze partnera 
idealnie odpowiadają problemom adapta
cyjnym, przed jakimi stawały nasze pra
babki tysiące lat temu.

Przypuszczano, że kobiece preferen
cje powinny być zależne od dwojakiego 
typu okoliczności: osobistego majątku oraz
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tego, czy chodzi o związek przelotny czy 
trwały. Według hipotezy strukturalnej bez
radności kobiety, które posiadają własne 
zasoby, nie cenią tak bardzo zasobno
ści swoich partnerów, jak kobiety uboż
sze. Badania empiryczne nie potwierdzają 
jednak tej hipotezy. Przeciwnie, kobiety
o wysokich dochodach przykładają większą 
wagę do dochodów i wykształcenia part
nera niż kobiety mniej zarabiające.

Upodobania kobiety zależą również od 
tego, czy wybiera ona partnera na stale czy 
na krótki czas. Wybierając stałego part
nera, kobieta szczególnie zwraca uwagę 
na cechy świadczące o tym, że będzie on 
wytrwale zaopatrywał rodzinę i będzie do
brym ojcem. W związku przelotnym cechy 
takie mają o wiele mniejsze znaczenie.

Aby upodobania mogły się wykształcić, 
musiały przez długi czas wywierać stały 
wpływ na rzeczywisty dobór partnera. 
Z różnych powodów nie należy oczekiwać, 
aby pokrywały się one bez reszty z rze

czywistością. Ludzie nie zawsze dostają 
to, czego chcą. Niemniej jednak wyniki 
różnorodnych badań potwierdzają, że ko
biece preferencje rzeczywiście wpływają 
na dobór partnera. Kobiety częściej od
powiadają na ogłoszenia matrymonialne, 
w których mężczyźni sygnalizują dobrą 
pozycję finansową. Kobiety o atrakcyjnym 
wyglądzie, uosabiające męskie pragnienia, 
mają największe możliwości osiągnięcia 
tego, czego chcą. Ich wybory są więc 
bardzo znaczące. W kilku niezależnych 
badaniach wykazano, że kobiety atrakcyjne 
fizycznie częściej w ychodzą za mężczyzn
o wyższym statusie materialnym i za
wodowym. Statystyki światowe potwier
dzają, że kobiety często poślubiają męż
czyzn starszych od siebie, co pokrywa 
się z ich głośno wrażanymi upodoba
niami. Wszystkie te nagromadzone dane 
pozwalają twierdzić, że kobiece preferen
cje mają duży wpływ na rzeczywisty dobór 
partnera.

SEKCJA 4.1 
Podobieństwo i dopasowanie

Udany i długotrwały związek wy
maga umiejętności współpracy (Ken
rick, Keefe, 1992). Podobieństwo 
sprzyja powstaniu więzi emocjonal
nej, współpracy, dobrej komunika
cji, zmniejsza ryzyko niewierności
i zwiększa szanse przeżycia dzieci 
(Kenrick, Keefe, 1992; Keller, Thies
sen, Young, 1996; Walster, Traup- 
mann, Berscheid, 1979). Dopasowanie 
partnerów wymaga skomplikowanego 
połączenia cech dwojga ludzi. Tam 
gdzie każde z nich dysponuje innymi

zasobami albo posiada inne umiejętno
ści, może zachodzić relacja dopełnia
nia bądź podziału pracy. Powiedzenie
o przyciąganiu się przeciwieństw od
powiada temu rodzajowi dopasowania.

Inny rodzaj dopasowania polega na 
łączeniu cech podobnych. Odpowiada 
mu powiedzenie ludowe o tym, że 
„ciągnie swój do swego” . Odmienne 
systemy wartości, zainteresowania, 
a nawet cechy charakteru mogą być 
powodem niestabilności związku (Hill, 
Rubin, Peplau, 1976).
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SEKCJA 4.1 cd.
Jednym ze sposobów rozwiązania 

problemu dopasowania jest szukanie 
partnera, który jest do nas podobny. 
Mówi się wówczas o doborze har
monijnym. Dane z różnych źródeł 
potwierdzają, że szukanie podobień
stwa jest w społecznościach ludz
kich bardzo rozpowszechnione (Buss, 
1985). Po pierwsze, ludzie wyraźnie 
wolą partnerów podobnych do nich 
samych. W jednym z badań średnia 
korelacja między charakterem respon
denta a wymarzonym charakterem 
jego partnera wynosiła około +0,30 
(Botwin, Buss, Shackelford, 1997). Ci, 
którzy chcą dominować, pragną być 
z tymi, którzy chcą dominować, eks
trawetrycy chcą być z ekstrawerty
kami itd.

Dowodem tego jest wiele istnie
jących małżeństw. Tak w Stanach 
Zjednoczonych, jak na całym świecie, 
pobierają się zwykle ludzie mający 
wiele cech wspólnych. Podobieństwo 
najczęściej dotyczy wieku, systemu 
wartości, inteligencji oraz przynależ
ności do grupy (Buss, 1985; Thies- 
sen, Gregg, 1980). W przeprowadzo
nym ostatnio badaniu stwierdzono, 
że u par małżeńskich współczynnik 
korelacji wynosił +0,86 dla wieku, 
+0,47 dla inteligencji oraz +0,40 dla 
wyobraźni (Keller, Thiessen, Young, 
1996). Ludzie szukają partnerów o po
dobnych poglądach politycznych i spo
łecznych, na przykład na przerywanie 
ciąży albo karę śmierci - tu korelacja 
wynosi +0,50. Dopasowanie w tych 
kwestiach sprzyja dobrej współpracy.

Nawet w zakresie cech charakteru, 
takich jak ekstrawertyczność czy su
mienność, ludzie wykazują wprawdzie 
niskie, ale jednak znaczące podobień
stwo, zwykle około +0,20 (Keller, 
Thiessen, Young, 1996). Ekstrawer
tycy cenią sobie partnerów podziela
jących ich entuzjastyczny stosunek do 
zabaw i spotkań towarzyskich, a intro
wertycy - partnerów lubiących ciche, 
domowe wieczory.

Trzecim źródłem informacji na te
mat podobieństwa jako sposobu na 
rozwiązanie problemu dopasowania są 
pary, które się rozpadły. Trójka psy
chologów przez kilka lat obserwowała 
spotykające się pary, aby sprawdzić, 
które z nich okażą się trwałe (Hill, 
Rubin, Peplau, 1976). Okazało się, że 
pary o różnych systemach wartości 
i zainteresowaniach rozpadały się ła
twiej niż pary bardziej jednolite. W 103 
parach, które się rozpadły, występo
wały większe różnice postaw w sto
sunku do seksu i miłości, podziału 
pracy oraz ról męskich i kobiecych, 
a także postaw religijnych niż w 99 
parach, które się utrzymały.

Znalezienie podobnego partnera 
pomaga rozwiązać wiele problemów 
adaptacyjnych. Sprzyja ono powstaniu 
więzi emocjonalnej oraz wzajemnej 
współpracy (Kenrick, Keefe, 1992), 
zmniejsza ryzyko niewierności seksu
alnej (Walster i in., 1978) oraz rozpadu 
związku (H ill i in., 1976). Pary źle 
dobrane są bardziej zagrożone nie
wiernością i rozpadem.



5 Męskie strategie doboru 
stałej partnerki

Dlaczego jakaś dziewczyna potrafi tak nam zawrócić w głowie?
William James (1890)

Skoro procesy doboru wykształciły w męż
czyznach mechanizmy psychiczne skła
niające ich do małżeństwa i inwestowa
nia przez całe lata w wybraną kobietę, 
to rozsądnie będzie założyć, że musiały 
z tego płynąć jakieś korzyści adaptacyjne, 
przynajmniej w pewnych okolicznościach. 
W niniejszym rozdziale zajmiemy się lo

giką męskich strategii doboru partnerki. 
Zaczniemy od teoretycznych podstaw ewo
lucji męskich preferencji. Następnie prze
analizujemy ich treść. W ostatniej części 
opiszemy wypływ  okoliczności zewnętrz
nych na męskie strategie doboru stałej 
partnerki życiowej.

Teoretyczne podstawy ewolucji męskich preferencji 
w doborze partnerki

W niniejszej części przeanalizujemy teo
retyczne podstawy dwóch zagadnień. Po 
pierwsze, dlaczego mężczyźni w ogóle się 
żenią? Jakie potencjalne korzyści adapta
cyjne mogło przynosić naszym przodkom 
małżeństwo? Po drugie, opiszemy całą zło
żoność męskich pragnień i sposób, w jaki 
mogły na nie wpłynąć procesy doboru.

Jakie  korzyści m ogli odnosić mężczyźni 
ze stałego związku?

Jedną z odpowiedzi na to pytanie, są zasady 
ustanowione przez kobiety. Ponieważ jest 
oczywiste, że wiele pradawnych kobiet 
wymagało wiarygodnych oznak zaangażo
wania ze strony mężczyzny, zanim zgodziło
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się na seks, mężczyźni nieokazujący ich 
znajdowali się w gorszym położeniu. Męż
czyzna niezainteresowany trwałym związ
kiem z jakąkolwiek kobietą mógł być 
odrzucany przez nie wszystkie. Warunki, 
od spełnienia których kobiety uzależniały 
zgodę na seks, sprawiały, że ograniczenie 
się wyłącznie do kontaktów przelotnych 
mogło się okazać dla mężczyzny zbyt 
kosztowne.

Inną korzyścią czerpaną przez mężczy
znę z małżeństwa jest możliwość zdobycia 
lepszej partnerki. Jak wiemy z rozdziału 
czwartego, mężczyźni wytrwale zaopatru
jący i chroniący rodzinę oraz inwestujący 
w dzieci cieszą się u kobiet wzięciem, 
więc mogą wybierać spośród większej 
liczby potencjalnych partnerek. Przycią
gają oni atrakcyjne kobiety. Wiemy już, 
że kobietom zależy na ogól na trwałym 
zaangażowaniu ze strony mężczyzny, a te
o atrakcyjnym wyglądzie mają największe 
możliwości osiągania tego, czego chcą. 
Jednocześnie zaś większość kobiet może 
nawiązać przelotny romans z atrakcyjnym 
mężczyzną, oferując mu seks, a nie do
magając się w zamian trwałego zaanga
żowania. Mężczyźni o wysokiej pozycji 
chętnie bowiem godzą się na obniżenie 
standardów i uprawianie seksu z wieloma 
kobietami, jeżeli tylko ogranicza się on 
do kontaktów przelotnych i nie pociąga 
za sobą zaangażowania. Tacy mężczyźni 
zwykle też stawiają swojej małżonce wy
magania, którym większość z kobiet nie 
jest w stanie sprostać.

Trzecią korzyścią odnoszoną z małżeń
stwa jest zwiększenie prawdopodobień
stwa, że jest się ojcem dziecka, które 
kobieta nosi w łonie. Dzięki ślubowi męż
czyzna uzyskuje regularny dostęp seksu
alny do kobiety - w większości wypad
ków wyłączny dostęp. Bez tej regularno
ści i wyłączności jego pewność własnego

ojcostwa byłaby zagrożona. Mężczyźni żo
naci odnoszą więc reprodukcyjną korzyść, 
polegającą na większej pewności własnego 
ojcostwa.

Czwartą korzyścią z małżeństwa są 
zwiększone szanse na przeżycie potom
stwa. W środowisku naszych przodków 
dzieci, pozbawione trwalej ochrony ze 
strony rodziców albo krewnych, miały 
mniejsze szanse na przeżycie (Hill, Hur
tado, 1996). Jeszcze dzisiaj w plemieniu 
Indian Ache z Paragwaju, kiedy umiera 
mężczyzna, to jego współziomkowie de
cydują się niekiedy zabić kilkoro z jego 
dzieci, nawet jeżeli ich matka żyje. Zgodnie 
z plemiennym obyczajem wraz z mężczy
zną grzebie się jego dzieci. Ofiarne dzieci, 
nazywane chape, to zazwyczaj dziewczynki 
poniżej piątego roku życia, ale zdarzają 
się również nawet dwunastoletni chłopcy. 
Często wybiera się jedno dziecko, zazwy
czaj chore albo kalekie.

Indianie Ache usprawiedliwiają te prak
tyki, mówiąc, że pogrzebane dziecko uła
godzi gniewnego ducha, który  dzięki temu 
nie będzie próbował zabrać jakiegoś in
nego dorosłego do krainy śmierci. Co 
istotne, ludzie z tego plemienia twierdzą, 
że wiele ofiarnych dzieci nie mogłoby 
liczyć na skuteczną opiekę. Dziecko po
zbawione ojca - mówią - „nieustannie 
żebrałoby o jedzenie” (Hill, Hurtado, 1996, 
s. 68), zubożając zasoby pozostałych człon
ków grupy. W plemieniu tym śmiertelność 
wśród dzieci pozbawionych ojca jest o 10% 
wyższa niż wśród tych dzieci, których 
ojcowie pozostali przy życiu. Indianie Ache 
to tylko jedna grupa, więc musimy uwa
żać, aby nie czynić pochopnych uogólnień. 
Chcemy jedynie podkreślić, że zwiększe
nie szansy potomstwa na przeżycie to 
jedna z korzyści adaptacyjnych, jakie od
nosi mężczyzna, decydując się na stały 
związek.
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W naszej ewolucyjnej przeszłości na
wet te dzieci, które przetrwały bez pomocy 
ojca, znajdowały się w gorszym położeniu 
na skutek braku jego nauk oraz powią
zań, które pomagają rozwiązać problem 
doboru partnera w późniejszym okresie 
życia. W  wielu dawnych i współczesnych 
kulturach ojcowie mają poważny wpływ na 
zawieranie korzystnych małżeństw przez 
swoich synów i córki. Dzieci bez ojców 
są pozbawione tych korzyści. Naciski ewo
lucyjne, oddziałujące przez tysiące poko
leń faworyzowały mężczyzn zawierających 
trwale związki.

W sumie istnieje pięć potencjalnych 
korzyści adaptacyjnych, które mogłyby 
skłaniać mężczyzn do zawierania małżeń
stwa: (1) większa szansa zdobycia part
nerki, (2) większa szansa zdobycia bardziej 
atrakcyjnej partnerki, (3) większa pewność 
własnego ojcostwa, (4) większe szanse 
przeżycia potomstwa oraz (5) większy 
sukces reprodukcyjny potomstwa, zapew
niony dzięki inwestycji rodzicielskiej.

Zakładając więc, że mężczyźni gotowi 
zaangażować się w długotrwały związek 
osiągają dzięki temu poważne korzyści ad
aptacyjne, trzeba zadać następne pytanie: 
jakich cech powinni oni szukać u kobiet?

Problem  oceny p łodności i wartości 
rozrodczej kobiety

Aby odnieść sukces reprodukcyjny, nasi 
pradziadowie musieli wiązać się z ko
bietami zdolnymi rodzić dzieci. Kobieta 
zdolna do rodzenia wielu dzieci bez wąt
pienia jest pod tym względem bardziej 
wartościowa niż taka, która może urodzić 
ich mało lub wcale. Zdolności rozrodczych 
kobiety nie sposób ocenić na podstawie 
zewnętrznego wyglądu, więc mężczyzna 
mógł jedynie rozwijać w sobie upodobanie

do kobiecych cech wiążących się z warto
ściami reprodukcyjnymi.

Jeżeli porównamy człowieka z najbliż
szym mu ssakiem naczelnym, tj. szympan
sem, dostrzeżemy gwałtowną różnicę jeśli 
chodzi o jawność statusu reprodukcyjnego. 
Kiedy samica szympansa ma okres płodny, 
wchodzi w fazę zwaną estrus, w której 
uwalnia komórki jajowe i wykazuje maksy
malną gotowość seksualną, objawiającą się 
zaczerwienieniem i powiększeniem narzą
dów płciowych oraz przyciągającym samce 
szympansa zapachem. Niemal cala aktyw
ność seksualna szympansów przypada na 
tę fazę, w której prawdopodobieństwo po
częcia jest największe.

Obyczaje ludzkie są zupełnie inne. Po 
pierwsze, owulacja kobieca jest niewi
doczna. Kiedy kobiecy organizm uwalnia 
gotową do zapłodnienia komórkę jajową, 
nie towarzyszy temu obrzmienie narządów 
płciowych, jak u szympansa. Po drugie, lu
dzie utrzymują aktywność seksualną przez 
cały cykl owulacyjny, nie koncentrując jej 
w dniach płodnych.

Przejście od jawnej fazy płodności do 
owulacji utajonej stanowiło dla naszych 
męskich przodków poważny problem ada
ptacyjny. Samce szympansa potrafią łatwo 
sprawdzić, czy samica znajduje się w okre
sie płodności - wystarczy popatrzeć, czy 
występują oznaki fazy estrus. Jeżeli jed
nak owulacja przebiega w utajeniu, to 
jak rozpoznać status rozrodczy kobiety? 
Mężczyzna nie jest w stanie stwierdzić, 
czy kobieta ma owulację, więc stara się 
znaleźć taką partnerkę, która będzie mogła 
rodzić dzieci. Chodzi więc o ocenę warto
ści rozrodczej kobiety.

Wartość rozrodcza jest określana 
liczbą dzieci, które osoba danej płci i wieku 
może mieć w przyszłości. Piętnastoletnia 
dziewczyna ma wyższą wartość rozrodczą 
niż kobieta trzydziestoletnia, ponieważ ma



MĘSKIE STRATEGIE DOBORU STAŁEJ PARTNERKI 161

przeciętnie większą możliwość rozrodu. 
Poszczególne przypadki nie muszą, rzecz 
jasna, pokrywać się z tą średnią. Piętna
stolatka może nie mieć w przyszłości żad
nego dziecka, a trzydziestolatka może uro
dzić sześcioro. Wartość rozrodcza określa 
potencjał reprodukcyjny osoby w danym 
wieku i danej płci. Rycina 5.1 przedstawia 
krzywą wartości rozrodczej kobiet.

RYCINA 5.1 Typowa krzywa wartości rozrodczej 
kobiet

Rysunek pokazuje, ile dzieci w  p rzysz łośc i może mieć 

kobieta w  danym wieku. Dane na podstaw ie Symonsa 

(1979) i W illiam sa (1975).

Wartość rozrodcza różni się od płod
ności, za którą uważa się rzeczywistą 
reprodukcję, mierzoną liczbą potomstwa. 
Kobiety rodzą najwięcej dzieci około po
łowy trzeciej dekady życia, więc szczyt

płodności gatunku ludzkiego przypada na 
ten właśnie okres.

Różnicę między płodnością a warto
ścią rozrodczą można zilustrować na przy
kładzie dwóch kobiet, piętnasto- i dwu
dziestopięcioletniej. Młodsza kobieta ma 
wyższą wartość rozrodczą, ponieważ prze
ciętny potencjał reprodukcyjny kobiety 
w tym wieku jest większy. Natomiast ko
bieta dwudziestopięcioletnia jest bardziej 
płodna, ponieważ kobiety w połowie trze
ciej dekady swojego życia rodzą zazwyczaj 
więcej dzieci niż nastolatki.

Rozpoznanie płodności i wartości roz
rodczej danej kobiety jest trudniejsze, niż 
mogłoby się wydawać na pierwszy rzut 
oka. Żadna kobieta nie ma wypisane na 
czole, ile dzieci jest w stanie urodzić 
w ciągu swojego życia. Nie jest to związane 
z jej pozycją społeczną. Nawet same ko
biety nie znają swojej wartości rozrodczej.

U naszych protoplastów mogły się 
jednak rozwinąć mechanizmy psychiczne 
wyczulone na dostrzegalne cechy, mogące 
sygnalizować wartość rozrodczą. Dwie ta
kie dostrzegalne cechy to wiek i zdrowie 
kobiety (Symons, 1979; Williams, 1975). 
Kobiety stare lub chore nie mogły rodzić 
tylu dzieci, co młode i zdrowe. Jakie jednak 
konkretne cechy podlegające obserwacji 
sygnalizują młodość i dobre zdrowie? I czy 
rzeczywiście mężczyźni, dobierając part
nerkę, koncentrują się na jej walorach 
rozrodczych?

Męskie preferencje w doborze partnerki

W pewnym sensie męskie preferencje są 
podobne do kobiecych. Tak jak kobiety, 
mężczyźni pragną partnerek inteligent
nych, życzliwych, wyrozumiałych i zdro
wych (Buss, 1989a). Tak jak kobiety,

mężczyźni szukają partnerek o podob
nym systemie wartości, postawie życiowej
i osobowości, wyznających tę samą religię. 
Skoro jednak niegdysiejsi mężczyźni sta
wali przy wyborze partnerki przed innymi
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problemami adaptacyjnymi niż kobiety, to 
wynikałoby z tego, że ich potomkowie, 
mężczyźni współcześni, powinni się kie
rować innymi preferencjami. Na ich czele 
znajduje się jeden z czynników najwy
raźniej określających reprodukcyjny status 
kobiety - jej wiek.

M łody wiek

Młodość jest wielkim walorem kobiety, 
ponieważ jej wartość rozrodcza spada wraz 
z wiekiem. Potencjał reprodukcyjny ko
biety czterdziestoletniej jest niski, a pięć
dziesięcioletniej - właściwie zerowy. Ko
bieta zachowuje walory rozrodcze tylko 
przez pewien okres swojego życia.

Mężczyźni uwzględniają to w swoich 
preferencjach. W Stanach Zjednoczonych 
jednomyślnie pragną partnerek młodszych 
od siebie. Studenci, badani regularnie mię
dzy rokiem 1939 a 1988 na obszarze 
całego kraju preferowali partnerki młod
sze średnio o 2,5 roku (Buss, 1989a; 
Hill 1945; Hudson, Henze, 1969: McGin
nis, 1958). Mężczyźni dwudziestojedno
letni preferują, przeciętnie rzecz biorąc, 
kobiety w wieku 18,5 roku.

Upodobania tego typu dotyczą nie tylko 
społeczeństw zachodnich. Kiedy zapytano 
antropologa Napoleona Chagnon, jakie ko
biety Indianie Yanomamö znad Amazonki 
uważają za najbardziej pociągające, odparł 
bez wahania: „Kobiety, które są moko 
dude" (Symons, 1989, s. 34-35). Słowo 
moko w odniesieniu do owocu znaczy, że 
jest on gotowy do zerwania, a w odnie
sieniu do kobiety znaczy płodność. Moko 
dude oznacza po prostu, że owoc jest 
dojrzały i może zostać zerwany, a ko
bieta ma już za sobą fazę pokwitania, 
ale jeszcze nie rodziła. Informacje o in
nych plemionach wskazują, że mężczyźni

Yanomamö nie są odosobnieni w swoich 
upodobaniach.

Podobnie uważają Nigeryjczycy, In
donezyjczycy, lrańczycy i Hindusi. We 
wszystkich bez wyjątku 37 społeczno
ściach na całym świecie badanych pod 
kątem doboru partnera mężczyźni wolą 
zony młodsze od siebie. Na przykład dwu
dziestotrzyletni Nigeryjczycy pragną żon 
w wieku poniżej 17 lat (Buss, 1989a), 
a Jugosłowianie mający średnio 21,5 roku 
chcą, by ich żona miała 19 lat. Także Chiń
czycy, Kanadyjczycy oraz Kolumbijczycy 
chcą się żenić z kobietami młodszymi 
od siebie. Przeciętnie we wszystkich 37 
przebadanych społecznościach, upragniona 
przez mężczyzn różnica wieku wynosi dwa
i pół roku (zob. ryc. 4.5).

Choć mężczyźni na całym świecie wolą 
żony młodsze od siebie, to jednak nie 
wszędzie w tym samym stopniu. W kra
jach skandynawskich, takich jak Finlandia, 
Szwecja i Norwegia, mężczyźni pragną, 
by ich wybranki były zaledwie rok lub 
dwa młodsze. W Nigerii i Zambii pożądana 
różnica wynosi odpowiednio 6,5 oraz 7,5 
roku. W obydwu tych krajach, jak zresztą 
w wielu innych na całym świecie, do
zwolona jest poligamia. W kulturach po
ligamicznych mężczyźni żenią się zwykle 
później niż w kulturach monogamicznych, 
ponieważ muszą zebrać odpowiednie za
soby, aby przyciągnąć upatrzone partnerki. 
Większą niż gdzie indziej pożądaną różnicę 
wieku można tłumaczyć tym, że na posia
danie żony może tu sobie pozwolić dopiero 
mężczyzna bardziej dojrzały.

Porównanie statystyk sporządzonych 
na podstawie gazetowych ogłoszeń matry
monialnych wskazuje, że wiek mężczyzny 
ma duży wpływ na jego pragnienia. Im 
starszy mężczyzna, tym większa prefero
wana różnica wieku. Mężczyźni trzydzie
stoletni wolą partnerki średnio o 5 lat
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młodsze, a mężczyźni pięćdziesięcioletni
- kobiety o 10-20 lat młodsze (Kenrick, 
Keefe, 1992) (patrz ryc. 5.2).

Zdaniem psychologów ewolucyjnych, 
z modelu ewolucyjnego wynika, że męż
czyźni nie pragną młodości jako takiej, 
lecz cenią ją jako oznakę wartości rozrod
czej albo płodności kobiety. Taka perspek
tywa prowadzi do sprzecznego z intuicją 
przypuszczenia dotyczącego upodobań na
stolatków. w przeciwieństwie do wzorca 
ogólnego, powinni oni preferować kobiety 
nieznacznie starsze od siebie, ponieważ 
mają one wyższy wskaźnik płodności niż

nastoletnie dziewczęta (Kenrick, Keefe, 
Gabrielidis, Cornelius, 1996).

Aby zweryfikować tę hipotezę, prze
badano (Kenrick i in., 1996) 103 nasto
latków i 106 nastolatek w wieku od 12 
do 19 lat. Respondenci otrzymali nastę
pującą instrukcję: „Zastanów się chwilę, 
jakiego typu osobę uznałbyś (uznałabyś) 
za atrakcyjną. Wyobraź sobie, że umawiasz 
się z nią na randkę, że ta osoba przejawia 
tobą zainteresowanie, możecie się dalej 
spotykać, a zgoda rodziców albo pieniądze 
nie mają żadnego znaczenia” (Kenrick i in., 
1996, s. 1505).

RYCINA 5.2 Różnica w ieku partnerów preferowana przez mężczyzn w  różnych latach ich życia

Im starszy mężczyzna, tym zwiększa się pożądana przez niego różnica wieku między nim a partnerką (po lewej). Kobiece 
preferencje w  zakresie wieku nie wykazują tej prawidłowości (po prawej).

Żródto: Kenrick, Keefe, 1992.
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Każdą badaną osobę spytano o granicę 
wieku jej wybranki lub wybranka. Prowa
dzący badanie zaczynał od pytania: „Czy 
spotykałbyś (spotykałabyś) się z kimś 
w wieku (tu podawał cyfrę odpowiadającą 
wiekowi badanego)?” , a następnie pytał: 
„A z kimś w wieku (tu podawał cyfrę 
odpowiadającą wiekowi badanego minus 
jeden)?” . Jeżeli padała odpowiedź twier
dząca, prowadzący badanie kontynuował aż 
do chwili, gdy respondent uznawał, że tym 
razem ten ktoś byłby za młody. Wtedy

eksperymentator pytał o najwyższy akcep
towalny wiek ewentualnego partnera. Na 
koniec pytano badanych o idealny wiek wy
marzonego towarzysza, „najatrakcyjniej
szej osoby, jaką można sobie wyobrazić” 
(Kenrick i in., 1996, s. 1505). Wynikiem 
były trzy zmienne: idealny, minimalny oraz 
maksymalny wiek wymarzonego partnera. 
Rezultaty przedstawiono na rycinie 5.3.

Choć badani nastoletni chłopcy gotowi 
byli również spotykać się z dziewczę
tami nieco od nich młodszymi, to zde-

RYCINA 5.3 Preferowany w iek partnera u nastolatków

Wypada zauważyć, że nastolatki płci męskiej, w przeciwieństwie do starszych mężczyzn, preferują nieco starsze od siebie 
kobiety (po lewej).

Źródło: Kenrick, Keefe, Gabrielidis, Cornelius,1996.
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cydowanie woleli starsze od siebie ko
biety. Odzwierciedla to krzywa „najbar
dziej atrakcyjny/atrakcyjna” , pokazująca, 
że nastoletni chłopcy najbardziej chcieliby 
się spotykać z kobietami o kilka lat od 
nich starszymi. Nie zmienia tego fakt, że 
starsze kobiety w ogóle nie wykazują zain
teresowania młodszymi chłopcami (drugi 
wykres na rycinie 5.3).

Aby uzyskać czytelny obraz męskich 
upodobań w kwestii wieku kobiety w za
leżności od ich własnego wieku, dane

ze wszystkich grup wiekowych połączono 
w jeden wykres, zamieszczony na rycinie 
5.4. Wykres pokazuje jednoznacznie, że 
nastoletni chłopcy wolą kobiety o kilka 
lat starsze od siebie. Im starszy jednak 
mężczyzna, tym młodsze od siebie kobiety 
preferuje.

Dane na temat nastolatków są istotne, 
ponieważ pozwalają zakwestionować kilka 
alternatywnych wyjaśnień. Na przykład 
skłonność mężczyzn do młodszych kobiet 
próbuje się niekiedy wyjaśniać ich większą

RYCINA 5.4 Porównanie upodobań nastolatków z preferencjam i zawartymi w ogłoszeniach 

matrymonialnych ludzi dorosłych

Wykresy pokazują, że nastolatki wolą partnerów zbliżonych wiekiem do siebie. W miarę upływu czasu mężczyźni preferują 
partnerki coraz to młodsze, a kobiety konsekwentnie preferują partnerów o kilka lat starszych od siebie.

Źródło: Kenrick, Keefe, Gabrielidis, Comelius, 1996.
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uległością; takie kobiety łatwiej kontrolo
wać, a mężczyźni wolą mieć przewagę nad 
swoimi partnerkami (Wolf, 1992). Gdyby 
to jednak była jedyna przyczyna męskich 
preferencji, to nastoletni chłopcy również 
powinni woleć młodsze od siebie dziew
częta, co nie jest prawdą. Teoria dominacji 
sprawdzałaby się tylko wtedy, gdyby my
śleli oni, że starsze kobiety łatwiej jest 
zdominować!

Inne wyjaśnienie tego fenomenu opiera 
się na klasycznej teorii uczenia się. Po
nieważ kobiety wolą nieco starszych męż
czyzn, więc ci mogą liczyć na większą 
wzajemność i korzyści, wiążąc się z nieco 
młodsza kobietą. Jednak to wytłumaczenie 
również nie pozwala zrozumieć, dlaczego 
nastoletni chłopcy wolą starsze kobiety, 
skoro zainteresowanie nie jest wzajemne.

Wszystko to razem wzięte dostarcza 
bardzo mocnego argumentu na rzecz hi
potezy wysuniętej przez psychologię ewo
lucyjną. Mężczyźni pragną młodszych ko
biet, ponieważ w toku ewolucyjnych prze
mian młodość konsekwentnie kojarzyła się 
z płodnością. Tym wyjaśnieniem można 
objąć oba fakty: zarówno ten, że mężczyźni 
z wiekiem pragną coraz młodszych od sie
bie kobiet, jak i ten, że nastoletni chłopcy 
wolą kobiety o kilka lat od nich starsze, 
choć one rzadko kiedy odwzajemniają ich 
zainteresowanie.

Kanony urody

Młody wiek kobiety jest najbardziej oczy
wistą z męskich preferencji związanych 
z potencjałem rozrodczym. Logika roz
woju ewolucyjnego każe oczekiwać jesz
cze mocniejszych argumentów na rzecz 
kanonów urody. Tak jak ulubione przez 
człowieka krajobrazy zawierają w sobie 
obietnicę wody, zwierzyny i schronienia,

przywodząc na myśl zamieszkiwane przez 
naszych przodków sawanny (Orians, He
erwagen, 1992), tak też w kanonach ko
biecej urody kryją się oznaki wartości 
rozrodczych. Mawia się, że piękno istnieje 
w oczach tego, który patrzy, ale te oczy,
i umysły, do których oczy przekazują infor
mację, kształtowały się przez miliony lat. 
Piękno jest adaptacją, w którą jest wypo
sażona osoba patrząca. (Symons, 1995).

Nasi przodkowie mogli wnioskować
o wartości rozrodczej danej kobiety na pod
stawie dwóch rodzajów informacji dostrze
galnych gołym okiem: (1) cech wyglądu 
zewnętrznego, takich jak pełne wargi, 
czysta i gładka skóra, żywe oczy, błysz
czące włosy, elastyczność mięśni i odpo
wiedni rozkład warstw tłuszczu, oraz (2) 
cech zachowania, jak pełen werwy krok, 
żywa mimika, bijąca z człowieka energia. 
Te fizyczne oznaki młodości i zdrowia, a co 
za tym idzie, płodności i wysokiej warto
ści rozrodczej, uważa się za podstawowe 
składniki męskich kanonów kobiecej urody 
(Symons, 1979, 1995).

Ponieważ wygląd zewnętrzny i zacho
wanie są najbardziej dostrzegalnym do
wodem wartości rozrodczej danej kobiety, 
nasi pradziadowie wykształcili w sobie 
upodobanie do tego typu oznak. Męż
czyźni, którzy nie dawali pierwszeństwa 
cechom wskazującym na dużą płodność
i wysoką wartość rozrodczą, którzy wy
bierali partnerki o matowych włosach, 
wypryskach na skórze i gorszym tonusie 
mięśniowym, mieli mniej potomstwa i ich 
linia ostatecznie wygasła.

Psychologowie Clelland Ford i Frank 
Beach odkryli kilka uniwersalnych cech, 
które ściśle odpowiadają ewolucyjnej teorii 
piękna (1951). Oznaki młodości, takie jak 
czysta i gładka skóra, oraz oznaki zdrowia, 
takie jak brak wrzodów czy widocznych 
deformacji ciała, powszechnie uważa się
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za atrakcyjne. Jakiekolwiek oznaki cho
roby lub starości uważane są za defekty. 
Brzydka cera jest zawsze postrzegana 
za seksualnie odstręczającą, podobnie jak 
grzybica, nieregularne rysy twarzy, brud. 
Czystość i brak oznak choroby są po
wszechnie uznawane za pociągające.

Antropolog Bronisław Malinowski stwie
rdził, że Triobriandczycy z pólnocno-za
chodniej Melanezji uznają, iż „owrzodze
nia, ropnie, wysypka z punktu widzenia 
zetknięcia erotycznego są naturalnie spe
cjalnie odrażające” (Malinowski, 1984, s. 
37.9). „Niezbędnymi warunkami" piękna są 
natomiast zdrowe, silne włosy, mocne zęby 
oraz gładka skóra. Wyspiarze ci szcze
gólną wagę przykładają do określonych 
właściwości, takich jak jasne, błyszczące 
oczy i pełne, dobrze uformowane wargi 
(w przeciwieństwie do warg cienkich lub 
ściągniętych).

Podstawowym składnikiem kobiecej 
urody są również oznaki młodości. Kiedy 
mężczyźni i kobiety oceniają serie foto
grafii przedstawiających kobiety w różnym 
wieku, to oceny są tym niższe, im ko
bieta starsza (Henss, 1992; Jackson, 1992). 
Spadek następuje niezależnie od wieku 
oceniającego. Kiedy wzrasta wiek kobiety 
na fotografii, ocena przypisywana danej 
twarzy przez mężczyzn spada szybciej 
niż ocena przypisywana jej przez kobiety. 
Wskazuje to na wagę, jaką mężczyźni przy
kładają do wieku jako oznaki możliwości 
rozrodczych.

Kanony urody formują się na wcze
snym etapie życia. Większość psycholo
gicznych teorii przyciągania przyjmowała, 
że kanony urody stanowią dziedzictwo kul
turowe, formują się więc dopiero w trze
cim, czwartym roku życia, a nawet póź
niej (Berscheid, Walster, 1974; Langlois, 
Roggman, Casey, Ritter, Rieser-Danner,

Jenkins, 1987). Psycholog Judith Langlois
i jej współpracownicy obalili jednak to 
przekonanie, studiując reakcje niemowląt 
na twarze (Langlois, Roggman, Reiser
-Danner, 1990).

Najpierw dorośli oceniali atrakcyjność 
twarzy białych i czarnych kobiet poka
zanych na kolorowych slajdach. Następ
nie niemowlętom dwu- i trzymiesięcz
nym oraz sześcio- i ośmiomiesięcznym 
pokazywano po dwie twarze różniące się 
stopniem atrakcyjności. I młodsze, i star
sze niemowlęta dłużej przyglądały się 
ładniejszym twarzom, co wskazywałoby, 
że kanony urody pojawiają się na bar
dzo wczesnym etapie życia. W kolejnym 
badaniu Langlois i jej współpracownicy 
stwierdzili, że roczne dzieci z większą 
przyjemnością bawią się z nieznajomymi 
w ładnych maskach niż z noszącymi maski 
brzydkie. Następnie wykazano, że dzieci 
roczne chętniej bawią się lalkami o ładnych 
twarzach niż lalkami brzydkimi. Wszyst
kie te ustalenia przeczą powszechnemu 
mniemaniu, że kanonów urody uczymy się 
stopniowo, stykając się z aktualnie obo
wiązującymi w danej kulturze modelami 
piękna.

We wszystkich kulturach powtarzają 
się te same kanony urody. Składniki 
piękna nie są ani arbitralne, ani też nie są 
uwarunkowane kulturowo. Kiedy psycho
log Michael Cunningham poprosił przed
stawicieli różnych ras o ocenę atrakcyjno
ści twarzy Azjatek, Hiszpanek, Murzynek
i kobiet białych przedstawionych na foto
grafiach, okazało się, że panuje niemal po
wszechna zgoda co do tego, które z nich są 
ładne, a które nie (Cunningham, Roberts, 
Wu, Barbee, Druen, 1995). Średnia ko
relacja między grupami rasowymi w oce
nie atrakcyjności tych fotografii wynosiła 
+0,93. W kolejnych badaniach, przepro
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wadzonych przez tych samych badaczy, 
mieszkańcy Tajwanu zgadzali się w swo
ich ocenach z przedstawicielami innych 
narodów (współczynnik korelacji wyniósł 
+0,91). Oddziaływanie zachodnich me
diów nie miało wpływu na oceny. Podobną 
zgodność wykazało badanie, w którym 
Murzyni i ludzie biali oceniali urodę ko
biecych twarzy ( + 0,94). Zgoda panowała 
również między Chińczykami, Hindusami
i Anglikami, między mieszkańcami Afryki 
Południowej i Ameryki Północnej, pomię
dzy białymi i czarnymi Amerykanami, po
między Rosjanami, Indianami z plemienia 
Ache oraz Amerykanami (Cross, Cross, 
1971; Jackson, 1992; Jones, 1996; Morse, 
Gruzen, Reis, 1976; Thakerar, Iwawaki, 
1979).

Twarze typowe i symetryczne są bar
dziej atrakcyjne. W celu ustalenia, co 
sprawia, że twarz jest ładna, badacze opra
cowali komputerowe modele twarzy ludz
kich (Langlois, Roggman, 1990). Następ
nie komponowano nowe twarze, nakłada
jąc na siebie modele wyjściowe. Każda 
nowa twarz różniła się od tych, z któ
rych powstała. Nakładano tak na siebie 
4, 8, 16 i 32 twarze. Następnie popro
szono o ocenę urody skomponowanych 
twarzy, a także twarzy wyjściowych. Re
zultaty były zaskakujące. Twarze skompo
nowane zyskały wyższe oceny niż twarze 
wyjściowe. Twarze złożone z 16 modeli 
uznano za atrakcyjniejsze niż powstałe 
z 4 albo 8 modeli, a twarze złożone 
z 32 modeli biły na głowę wszystkie 
inne. Podczas nakładania jednych twarzy 
na drugie zacierały się wszelkie nieregu
larności, a twarze zyskiwały na symetrii. 
Można więc powiedzieć, że twarze typowe 
lub symetryczne podobają się bardziej 
niż takie, które wykazują odstępstwa od 
normy.

Udowodniono więc, że twarze syme
tryczne są postrzegane jako bardziej uro
dziwe. W innym badaniu analizowano re
lację między asymetrią twarzy i ciała 
a oceną atrakcyjności (Gangestad, Thorn
hill, Yeo, 1994). Stwierdzono wówczas, że 
przyczyną asymetrii są szkodliwe czynniki 
środowiskowe. Chodzi nie tylko o uszko
dzenia ciała, które mogą stanowić wi
doczne świadectwo ubytków na zdrowiu, 
ale również o oddziaływanie pasożytów 
w ciele człowieka. Skoro te szkodliwe 
czynniki wywołują asymetryczność, to jej 
stopień może świadczyć o zdrowiu jed
nostki oraz wpływie, jaki na jej rozwój 
miały rozmaite zakłócenia środowiskowe. 
Na przykład samce wojsitek czy jaskółek 
wolą partnerki, których oba skrzydła są tej 
samej długości, a unikają tych, które mają 
skrzydła różnej długości.

Kiedy Gangestad ze wspólpracowni
kami zmierzyli u wielu osób szerokość 
stóp i rąk oraz długość i szerokość uszu, 
a niezależnie od tego poprosili innych
o ocenę atrakcyjności tych osób, okazało 
się, że oceny spadały wraz ze wzrostem 
asymetrii. Warto przypomnieć, że twarze 
starszych ludzi są o wiele mniej syme
tryczne niż młodych, więc symetria jest 
kolejną oznaką młodości. W innym badaniu 
wykazano, że istnieje korelacja między sy
metrią twarzy a psychologicznymi i fizjolo
gicznymi oznakami zdrowia (Shackelford, 
Larsen, 1997). Jest to jeszcze jeden argu
ment na rzecz teorii, że oznaki zdrowi a
i młodości znajdują wyraz w kanonach 
urody - kanonach, które pojawiają się 
w bardzo wczesnym okresie życia i za
chowują ponadkulturową uniwersalność. 
W sekcji 5.1 szerzej opisujemy niektóre 
ustalenia dotyczące urody twarzy.

Ostatnie badania wskazują, że symetria 
prawdopodobnie nie jest jedyną przyczyną, 
dla której twarze typowe uznaje się za



MĘSKIE STRATEGIE DOBORU STAŁEJ PARTNERKI 169

ładne (Langlois, Roggman, Musselman,
1994). Typowość wpływała na wysoką 
ocenę atrakcyjności danej twarzy nawet 
wtedy, gdy była niezależna od symetrii. Za 
mało atrakcyjne uznane zostały niektóre 
twarze symetryczne, podczas gdy niektóre 
twarze niesymetryczne zyskały wysokie 
oceny. Oznacza to, że typowość, czyli 
podobieństwo do przeciętnego w danej 
populacji wyglądu, pozostaje ważnym wy
znacznikiem urody, niezależnie od efektów 
symetrii.

K rągłość sylwetki i stosunek obwodu  
talii do obwodu bioder

Uroda twarzy to jednak tylko część za
gadnienia. Również wygląd pozostałych 
części ciała może świadczyć o potencjale 
rozrodczym kobiety. Kanony piękna ko
biecego ciała zmieniają się w zależności 
od kultury; w jednych miejscach ceni się 
kobiety szczupłe, w innych pulchne, w jed
nych uznaniem cieszy się ciemna skóra, 
w innych jasna. Zmieniają się również 
kanony dotyczące wyglądu oczu, uszu czy 
narządów płciowych. Największy kontrast 
istnieje między społecznościami ceniącymi 
kobiety pulchne a tymi, które wyznają 
kult szczuplej sylwetki. Budowa ciała jest 
często oznaką pozycji społecznej. Tam 
gdzie panują niedobory jedzenia, jak u au
stralijskich Aborygenów, pulchność jest 
sygnałem bogactwa, zdrowia i dobrego 
odżywiania (Rosenblatt, 1974). Tam gdzie 
żywności nie brakuje, jak w Stanach Zjed
noczonych czy krajach zachodnioeuropej
skich, relacja między pulchnością a po
zycją społeczną ulega odwróceniu: ludzie 
zamożni wyróżniają się szczupłą sylwetką 
(Symons, 1979).

Jedno z badań ujawniło kłopotliwą roz
bieżność w ocenie szczupłej i zaokrąglonej

sylwetki przez mężczyzn i kobiety ze Sta
nów Zjednoczonych (Rozin, Fallon, 1988). 
Badanym pokazano 9 kobiecych sylwetek, 
od bardzo chudej do bardzo grubej. Kobiety 
miały wskazać własny ideał, jak również 
sylwetkę, którą uważają za ideał w oczach 
mężczyzn. W  obydwu wypadkach głos padł 
na sylwetkę szczuplejszą od przeciętnej. 
Mężczyźni natomiast, poproszeni o wybra
nie najładniejszej ich zdaniem figury kobie
cej, wybrali tę o wymiarach przeciętnych. 
Amerykanki sądzą więc, że mężczyźni 
pragną, by były szczuplejsze niż to jest 
w istocie.

Choć kanony urody kobiecego ciała 
są różne w różnych społecznościach, to 
psycholog Devendra Singh odkryła pewien 
aspekt, który wydaje się być powszechnie 
preferowany; chodzi o proporcję obwodu 
talii do obwodu bioder (Singh, 1993; Singh, 
Young, 1995). Przed okresem dojrzewania 
tkanka tłuszczowa u chłopców i dziewcząt 
jest rozłożona podobnie. Zmienia się to 
radykalnie po osiągnięciu dojrzałości płcio
wej. U chłopców tłuszcz znika z pośladków
i ud, a u dziewcząt wydzielanie estrogenu 
powoduje odkładanie się tłuszczu w dolnej 
części tułowia, przede wszystkim na bio
drach i udach. Kobiety w tej okolicy ciała 
mają 40% więcej tłuszczu niż mężczyźni.

Stosunek obwodu talii do obwodu bio
der (WHR) jest więc u obydwu płci przed 
okresem dojrzewania podobny i wynosi od 
0,85 do 0,95. Potem - na skutek nagroma
dzenia dużej ilości tłuszczu na kobiecych 
biodrach - WHR kobiet staje się znacznie 
niższe niż mężczyzn. U kobiet zdrowych
i zdolnych do rozrodu W HR wynosi od 0,67 
do 0,80, podczas gdy u zdrowych mężczyzn 
pozostaje w dawnych granicach - od 0,85 
do 0,95. Wiele nagromadzonych dowo
dów wskazuje, że WHR jest wiarygodnym 
wskaźnikiem możliwości reprodukcyjnych 
kobiety. Kobiety o niższym współczynniku
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wcześniej wchodzą w okres pokwitania. 
Mężatki o wyższym współczynniku mają 
większe kłopoty z zajściem w ciążę, a te, 
którym się to uda, zachodzą później niż 
kobiety o niższym współczynniku. WHR 
jest również dobrym wskaźnikiem ogól
nego stanu zdrowia danej kobiety. Cu
krzyca, nadciśnienie, wylew krwi do mó
zgu, czy choroby woreczka żółciowego, 
prowadzą do takiego rozłożenia tłuszczu 
w organizmie, że WHR rośnie. Proporcja 
ta, odzwierciedlająca potencjał zdrowotny
i rozrodczy danej kobiety, stanowiła dla 
pramężczyzn cenny sygnał jakości upa
trzonej partnerki.

Singh stwierdziła, że WHR jest rze
czywiście ważnym składnikiem kobie
cej atrakcyjności. W licznych badaniach 
przez nią prowadzonych mężczyźni oce
niali atrakcyjność kobiet różniących się 
wskaźnikiem WHR, a także ogólną ilo
ścią tłuszczu w organizmie. Raz jeszcze 
mężczyźni uznali sylwetki o przeciętnych 
parametrach za bardziej pociągające niż 
bardzo szczupłe albo otyłe. Niezależnie 
jednak od ogólnej ilości tłuszczu, męż
czyźni uznawali kobiety z niskim współ
czynnikiem WHR za najatrakcyjniejsze. 
Kobiety o WHR 0,70 postrzegano jako 
bardziej atrakcyjne niż kobiety o WHR 
wynoszącym 0,80, a te z kolei uznawano 
za bardziej atrakcyjne niż kobiety z WHR 
równym 0,90. Porównywanie rysunków 
oraz fotografii kobiet generowanych kom
puterowo dało takie same wyniki. Po
nadto Singh przeanalizowała rozkładówki 
„Playboya” oraz wyniki konkursów pięk
ności w USA w ciągu ostatnich 30 lat. 
Choć w tym okresie zarówno zwycięż
czynie konkursów piękności, jak i dziew
czyny z rozkładówek nieco wyszczuplały, 
to współczynnik WHR niezmiennie pozo
stawał na tym samym poziomie i wynosił 
0,70.

Psychologowie próbowali też ustalić, 
czy niski współczynnik WHR cieszy się 
uznaniem również w innych grupach et
nicznych. W 1995 roku Singh i Luis 
(1995) poprosili grupę młodych Indone
zyjczyków oraz czarnoskórych mężczyzn
o ocenę atrakcyjności naszkicowanych syl
wetek kobiecych, różniących się współ
czynnikiem WHR oraz wymiarami ciała. 
Rezultaty były niemal identyczne z po
przednimi: mężczyźni za najatrakcyjniej
sze uznawali kobiety o przeciętnej masie 
ciała i niskim współczynniku WHR. Przy
toczone tu dane wskazują, że WHR można 
uznać za uniwersalny składnik kobiecej 
urody. Wymaga to jednak dalszych badań 
prowadzonych w różnych środowiskach 
kulturowych.

Różnice płci a znaczenie  
pow ierzchow ności

Skoro wygląd kobiety dostarcza tylu in
formacji, a wyznawane przez mężczyzn 
kanony kobiecej urody ukształtowały się 
w reakcji na te informacje, nic dziwnego, 
że mężczyźni przypisują wyglądowi ko
biety duże znaczenie. W latach 1939- 
-1996, jak już wspomniano, prowadzono 
w Stanach Zjednoczonych wielopokole
niowe badania mechanizmów doboru part
nera (Buss, Shackelford, Kirkpatrick, Lar
sen, w recenzji). Co 10 lat sprawdzano 
atrakcyjność tych samych 18 cech, aby 
ustalić, jakim zmianom ulegają kryteria 
w doborze partnera. We wszystkich kolej
nych badaniach mężczyźni przykładali do 
wyglądu zewnętrznego większą wagę niż 
kobiety. Atrakcyjność fizyczna była dla nich 
ważna, podczas gdy dla kobiet - tylko mile 
widziana, ale nie decydująca. Ta tendencja 
utrzymywała się z pokolenia na pokolenie
i nie zmieniła się w ciągu 50 lat.
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SEKCJA 5.1
Generowana komputerowo ewolucja twarzy

Victor Johnston i Melissa Franklin 
(1993) opracowali pomysłową metodę 
badania kanonów urody za pomocą 
generowanych komputerowo obrazów. 
Poprosili 20 mężczyzn i 20 kobiet, 
by na ekranie komputera stopniowo 
kształtowali twarz kobiecą, aż do osią
gnięcia idealnego efektu. Następnie 
badacze stworzyli komputerową syn
tezę 40 twarzy - „syntezę piękna” . 
Później zsyntetyzowali zdjęcia 20 rze
czywistych młodych kobiet, których 
średnia wieku wynosiła 20 lat. Synteza 
piękna (po lewej) nie różniła się wiele 
od syntezy rzeczywistych fotografii, 
z dwoma wyjątkami. Po pierwsze, 
miała nieco krótszą dolną część twarzy 
(odległość między wargami a czub
kiem brody była mniejsza). Po dru
gie, miała nieco mniejsze usta oraz 
pełniejsze wargi. Cechy te zazwyczaj 
kojarzy się z młodością. Na przy
kład wargi w zachodnich społeczeń
stwach osiągają pełnię w wieku 14 
lat (Farkas, 1981). Podobne ustalenia 
poczynili inni badacze (Perrett, May, 
Yoshikawa, 1994). Badając Japończy
ków i Anglików, stwierdzono, że za

najbardziej atrakcyjne twarze genero
wane komputerowo uznawano te o du
żych oczach, delikatnie zarysowanych 
szczękach oraz mniejszej odległości 
między ustami a czubkiem brody.

Antropolog ewolucyjny Doug Jo
nes (1996) potwierdził te ustalenia, 
badając Brazylijczyków, mieszkańców 
USA, Rosjan, Indian Ache z Para
gwaju oraz Hiwi z Wenezueli. Jones 
fotografował twarze członków każdej 
z tych społeczności. Następnie poka
zywał ich zdjęcia w różnych krajach, 
prosząc o ocenę atrakcyjności, wieku 
oraz innych cech. Na koniec usta
lił proporcje poszczególnych twarzy
i zestawił je z wiekiem. Okazało się, 
że kobiety, których proporcje twarzy
- jak delikatna szczęka czy stosun
kowo duże oczy - sugerowały młodszy 
wiek, były postrzegane przez męż
czyzn z pięciu różnych społeczności 
jako urodziwsze niż te, których rysy 
twarzy wskazywały na wiek starszy. 
Jest to kolejny empiryczny dowód 
na to, że oznaki młodości podnoszą 
atrakcyjność kobiet.

Najwyżej oceniany obraz genero
wany komputerowo (po lewej) oraz 
obraz o tych samych cechach, 
ale zestawionych w proporcjach 
odpowiadających średnim propor
cjom budowy twarzy w tej samej 
populacji (po prawej). Za zgodą 
Victora Johnsona.
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Nie znaczy to, że znaczenie przypisy
wane powierzchowności jest i pozostanie 
niezmienne. Przeciwnie, waga atrakcyj
ności fizycznej w Stanach Zjednoczonych 
wzrosła gwałtownie w ostatnim stuleciu 
(Buss i in., w recenzji). Prawie co dekadę, 
począwszy od lat trzydziestych, wygląd 
zyskiwał na znaczeniu zarówno w oczach 
kobiet, jak i mężczyzn. Jego wartość rosła 
wraz z rozwojem telewizji, magazynów 
mody, reklamy i innych form medialnej 
ekspansji wzorów atrakcyjności fizycznej. 
Tak na przykład znaczenie wyglądu współ
małżonka, mierzone na skali od 0 do 3, 
wzrosło między rokiem 1939 a rokiem 
1996 od 1,50 do 2,11 u mężczyzn i od 
0,94 do 1,67 u kobiet. Stąd wniosek, 
że kryteria doboru partnera mogą ulec 
zmianie. Zachodzące zmiany dowodzą wagi 
ewolucji kulturowej oraz wpływu środo
wiska zewnętrznego. Niezmienna pozo
staje jedynie rozbieżność opinii kobiet
i mężczyzn na temat ważności wyglądu 
zewnętrznego - od końca lat trzydzie
stych utrzymuje się na tym samym pozio
mie.

Taka rozbieżność opinii na temat wy
glądu jest charakterystyczna nie tylko 
dla Stanów Zjednoczonych czy w ogóle 
krajów zachodnich. Niezależnie od miej
sca zamieszkania, systemu rodzinnego 
czy środowiska kulturowego mężczyźni 
z wszystkich 37 badanych społeczności - 
od Australijczyków do mieszkańców Za
mbii - przykładali do wyglądu potencjalnej 
partnerki większą wagę niż kobiety (zob. 
ryc. 5.5). Średnia ze wszystkich krajów 
pokrywa się dokładnie ze średnią chiń
ską i wynosi 2,06 u mężczyzn i 1,59 
u kobiet. Taką tendencję obserwuje się 
we wszystkich społecznościach i kultu
rach, niezależnie od rasy, narodowości, 
religii, półkuli, systemu politycznego czy 
modelu rodziny. Upodobanie mężczyzn do

kobiet atrakcyjnych fizycznie, przekracza
jące wszystkie granice kulturowe, wydaje 
się być cechą gatunkowego mechanizmu 
psychicznego.

Czy m ężczyźni wolą kobiety m ające  
ow ulację?

Wydaje się całkiem oczywiste, że męż
czyźni powinni przejawiać szczególne zain
teresowanie kobietami w trakcie owulacji
- kiedy komórka jajowa zostaje uwolniona
i może zastać zapłodniona. Ci spośród 
pradawnych mężczyzn, którzy potrafili od
gadnąć, że kobieta ma owulację, mieli 
reprodukcyjną przewagę nad swymi pobra
tymcami pozbawionymi tej umiejętności. 
Po pierwsze, mogli skoncentrować swoje 
wysiłki na tym właśnie okresie, zwięk
szając szansę na zapłodnienie. Po drugie, 
oszczędzali sobie wiele trudu, unikając 
kobiet niemających owulacji. Po trzecie, 
mężczyźni żonaci mogli ograniczyć czas 
pilnowania partnerki do tego tylko okresu, 
w którym odbywa się jajeczkowanie.

Większość innych naczelnych potrafi 
stwierdzić, kiedy samica ma owulację. One 
z kolei nie robią z tego tajemnicy. Samice 
szympansa w fazie owulacji wysyłają sy
gnały wzrokowe i zapachowe, wprowadza
jące samca w stan wielkiego podniecenia. 
Kiedy szympansice nie jajeczkują, samce 
na ogól je ignorują.

U ludzi nie ma jednak żadnych widocz
nych oznak jajeczkowania. Współczesna 
nauka nie dysponuje też żadnymi dowo
dami na to, że mężczyzna potrafi wykryć 
jajeczkowanie u kobiety (Symons, 1992, s. 
144). Choć umiejętność taka przynosiłaby 
wielkie korzyści reprodukcyjne, to ewo
lucja nie wyposażyła mężczyzn w służące 
temu adaptacje. Być może jednak jest to 
zbyt pochopny wniosek.
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RYCINA 5.5 W aga atrakcyjności fizycznej u stałego partnera

Respondenci z 37 społeczności oceniali znaczenie tej cechy w kontekście 18 innych cech u potencjalnego współmałżonka lub 
stałego partnera, posługując się czteropunktową skalą, od 0 (nieważne) do 3 (niezbędne).

N-liczba respondentów
wartość p poniżej 0,05 znaczy, że różnica między płciami w kwestii będącej przedmiotem badań jest istotna.
NI wskazuje, że różnice między płciami nie mają znaczenia.

Źródło: Buss, Schmitt, 1993. Copyright © 1993 by the American Psychological Association.

Istnieją pewne przesłanki pozwalające 
sądzić, że mężczyzna jest jednak w sta
nie odgadnąć, kiedy kobieta ma jajecz
kowanie (Symons, 1995). Po pierwsze, 
jej skóra staje się w tym okresie bar
dziej ukrwiona, co się niekiedy objawia 
zdrowym rumieńcem na policzkach. Po 
drugie, skóra kobiety w porównaniu z po
zostałymi okresami cyklu menstruacyj
nego nabiera jaśniejszego odcienia. Po
wszechnie oznaka ta uchodzi za seksual
nie pociągającą (van den Berghe, Frost,
1986). Prowadząc badania w wielu róż
nych kulturach dostrzeżono, że „spośród 
51 społeczności, w których wspomina się 
o zabarwieniu skóry jako cesze pożądanej 
[...], aż 47 preferuje jaśniejszy przedział 
charakterystycznego dla danej społeczno
ści spektrum, choć nie musi to być cera

najjaśniejsza z możliwych” (van den Ber
ghe, Frost, 1986, s. 92).

Po trzecie, podczas jajeczkowania wzra
sta poziom estrogenu w organizmie ko
biety, co prowadzi do obniżenia się współ
czynnika proporcji między obwodem talii 
a bioder (Profet, wypowiedź cytowana 
u Symonsa, 1995, s. 93). Jak wcześniej 
wspomniano, kobiety o niskim współczyn
niku WHR pociągają mężczyzn seksualnie 
(Singh, 1993).

Po czwarte, zależność między jajeczko
waniem kobiety a zachowaniem mężczy
zny starano się zbadać, obserwując, jak 
często mężczyźni dotykają kobiet w pew
nym barze dla samotnych (Grammer,
1996). Kobiety fotografowano, rejestro
wano długość ich spódnic i stopień od
słonięcia ciała. Przed opuszczeniem baru
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RYCINA 5.6 Napięcie seksualne kobiety jako funkcja cyklu owulacyjnego

Szczyt napięcia seksualnego kobiety przypada w okolicy okresu owulacji, stwierdzanego za pomocą pomiarów temperatury ciała. 

Źródło: Stanisław, Rice, 1988.

pytano je o dzień cyklu. Następnie ich foto
grafie wprowadzano do komputera, który 
obliczał, jaki procent powierzchni skóry 
każdej z kobiet był odkryty. Kobiety przyj
mujące pigułki antykoncepcyjne klasyfiko
wano oddzielnie.

Prowadzący badania doszli do wniosku, 
że kobiety mające owulację były częściej 
dotykane przez mężczyzn niż pozostałe 
klientki. Ponadto wysyłały one więcej pod
niet, odsłaniając na przykład większą część 
ciała oraz nosząc znacznie krótszą spód
nicę. Fakt, że kobiety jajeczkujące były 
częściej dotykane może świadczyć o tym, 
że mężczyźni wyczuwają jednak owulację. 
Możliwe jest zarazem inne wytłumacze
nie: kobiety w czasie owulacji prowo
kują mężczyzn, wysyłając sygnały seksu
alne (odsłonięcie ciała, krótsza spódnica). 
Obydwa przypuszczenia mogą zresztą być

trafne - być może mężczyźni wyczuwają 
owulację, a jajeczkujące kobiety wysyłają 
seksualne podniety.

Zebraliśmy więc cztery rodzaje dowo
dów na rzecz tezy, że mężczyźni mogą 
wykrywać owulację u kobiety: zaczerwie
nienie skóry, jaśniejsza karnacja, zmniej
szenie współczynnika WHR oraz większa 
aktywność dotykowa w barze dla samot
nych. Ponieważ kobiety w fazie owulacji 
wysyłają w stronę mężczyzn więcej pod
niet seksualnych, nie jest wykluczone, że 
mężczyźni nie tyle wyczuwają owulację, 
ile odpowiadają na zainteresowanie sek
sualne ze strony kobiety.

Inne badanie potwierdza hipotezę o ini
cjatywnej roli kobiety. Badacze przez 24 
miesiące obserwowali wybraną grupę mę
żatek (Stanisław, Rice, 1988). Moment 
owulacji wychwytywano, mierząc tempe
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raturę ciała. Przez 24 miesiące kobiety 
zaznaczały w kalendarzu dni, w których 
odczuwały napięcie seksualne. Jak poka
zano na rycinie 5.6 rosło ono w miarę 
zbliżania się owulacji, osiągało szczytowe 
natężenie w momencie owulacji lub zaraz 
po niej, a następnie stopniowo opadało. 
Większa częstotliwość dotykania kobiet 
mających owulację może więc być reakcją 
na ich rosnące napięcie seksualne, obnaże
nie większej powierzchni ciała, a może i na 
inne sygnały, które nie były przedmiotem 
badania.

Ogólnie rzecz biorąc, badania rozstrzy
gające, czy mężczyzna wyczuwa owulację 
u kobiety, są jeszcze przed nami. Obecnie 
istniejące dowody upoważniają jedynie do 
stwierdzenia, że u kobiety podczas owu
lacji występują możliwe do zaobserwo
wania zmiany skóry i ciała, o których 
wiadomo, że stanowią podnietę dla męż
czyzn. W ciągu najbliższych lat powinni
śmy się dowiedzieć, czy rzeczywiście - jak 
się powszechnie uważa - mężczyźni nie 
rozpoznają owulacji u kobiet.

Rozw iązyw anie problem u niepew ności 
ojcostw a

Płodność samic ma u ssaków charakter 
cykliczny, czyli nie są one płodne przez 
cały czas. Okresowi płodności towarzyszy 
często silny zapach i sygnały wizualne, 
które wprawiają samce w stan silnego pod
niecenia. Wtedy najczęściej dochodzi do 
stosunku płciowego. W przeciwieństwie 
do szympansie narządy płciowe kobiet nie 
nabrzmiewają podczas owulacji. Ludzie na
leżą do tych nielicznych naczelnych, u któ
rych kobieca owulacja przebiega w uta
jeniu (choć, jak wyżej wzmiankowano, 
utajenie niekoniecznie jest tak zupełne, 
jak się nam wydaje). Utajona owulacja nie

pozwala się zorientować, jaki jest status 
reprodukcyjny kobiety w danej chwili.

Owulacja przebiegająca bez widocznych 
oznak dramatycznie zmieniła podstawowe 
zasady doboru partnera. Kobiety stały się 
atrakcyjne dla mężczyzn nie tylko podczas 
jajeczkowania, ale przez cały cykl. Niewi
doczne jajeczkowanie postawiło mężczy
znę wobec szczególnego problemu adapta
cyjnego, jakim jest niepewność ojcostwa. 
Weźmy na przykład samca z rzędu naczel
nych, który nie dopuszcza rywali do swojej 
samicy tylko przez krótki czas, kiedy ma 
ona dni płodne. W przeciwieństwie do 
mężczyzn może on być całkiem pewien 
swojego ojcostwa. Czas, w którym musi 
izolować swoją samicę i uprawiać z nią 
seks, jest ściśle określony. Przedtem i po
tem może się zajmować swoimi sprawami, 
nie obawiając się, że jego partnerka zosta
nie zapłodniona przez innego samca.

Pradawni mężczyźni nie znajdowali się 
w tak luksusowej sytuacji. Prawdopodob
nie nigdy nie wiedzieli, kiedy kobieta ma 
owulację. Ponieważ kontakty z partnerką 
nie są jedynymi czynnościami niezbęd
nymi, by przeżyć i spłodzić potomka, nie 
można było pilnować kobiet przez całą 
dobę. Nasi praprzodkowie stanęli więc 
wobec problemu nieznanego innym na
czelnym: jak można być pewnym swojego 
ojcostwa, skoro owulacja jest niewidoczna?

Jednym z rozwiązań tego problemu 
okazało się małżeństwo (Alexander, No
onan, 1979; Strassman, 1981). Żonaci męż
czyźni mieli tę reprodukcyjną przewagę 
nad innymi mężczyznami, że zyskiwali 
większą pewność swojego ojcostwa. Re
gularne kontakty seksualne przez cały 
cykl owulacyjny zwiększały szanse, że 
kobieta nosi dziecko danego mężczyzny. 
Społeczna rola małżeństwa polega na wy
tyczeniu czytelnych granic, określających, 
kto jest czyim partnerem, i dzięki temu
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zmniejszających niebezpieczeństwo kon
fliktu między mężczyznami. Małżeństwo 
pozwala również dobrze poznać charakter 
partnera, dzięki czemu trudniej mu ukryć 
oznaki niewierności. Te korzyści z mał
żeństwa przeważają nad kosztami, polega
jącymi na konieczności powstrzymywania 
się od przelotnych kontaktów seksual
nych, tak łatwo dostępnych pradawnym 
kawalerom, przynajmniej w określonych 
warunkach.

Aby pradawny mężczyzna mógł osią
gnąć korzyści reprodukcyjne, musiał mieć 
pewność, że żona będzie mu wierna. Ten, 
który nie potrafił dostrzec tej cechy w upa
trzonej partnerce, mógł ponieść reproduk
cyjną porażkę, marnując swój czas i ener
gię. Nie umiejąc odczytać odpowiednich 
sygnałów, mężczyzna traci korzyści z za
angażowania kobiety w wychowanie jego 
dzieci, ponieważ może ono zostać przenie
sione na dzieci innego mężczyzny. Jeszcze 
bardziej deprymująca dla mężczyzny jest 
sytuacja, w której nieumiejętność zapew
nienia sobie wierności partnerki prowadzi 
do tego, że jego wysiłki będą szły na wy
chowanie potomstwa innego mężczyzny. 
Naszymi przodkami nie byli mężczyźni 
podchodzący obojętnie do ewentualnych 
kontaktów seksualnych swoich żon z in
nymi współplemieńcami.

Odpowiedzią na ten specyficznie mę
ski problem adaptacyjny było wykształ
cenie preferencji służących zwiększaniu 
pewności własnego ojcostwa. Mężczyzna 
mógł więc: (1) domagać się czystości 
przedm ałżeńskiej oraz (2) egzekwować 
w ierność seksualną małżonki. Zanim po
jawiły się nowoczesne środki antykon
cepcyjne, czystość przedmałżeńska zwięk
szała prawdopodobieństwo ojcostwa męża. 
Przy założeniu, że skromność będzie okre
ślała zachowanie kobiety również w mał
żeństwie, czystość przedmałżeńska była

sygnałem późniejszej wierności małżeń
skiej. Mężczyzna, który nie wybierał sobie 
cnotliwej żony, ryzykował, że zostanie 
rogaczem.

Zgodnie z badaniami obejmującymi 
kilka pokoleń mieszkańców USA, męż
czyźni bardziej niż kobiety cenią dziewic
two ślubnych partnerów. Jednak w ciągu 
ostatniego półwiecza bardzo spadło ono 
w cenie, co się wiąże z coraz większą 
dostępnością środków antykoncepcyjnych 
(Buss i in., w recenzji). W latach trzydzie
stych XX wieku mężczyźni uważali dzie
wictwo za niemal niezbędne, natomiast 
w ostatnich dwóch dekadach oceniali jego 
znaczenie jako duże, ale nie zasadnicze. 
Spośród 18 cech poddanych badaniu cno
tliwość spadla z dziesiątej pozycji w roku 
1939 na siedemnastą w latach dziewięć
dziesiątych. Co więcej, nie wszyscy Ame
rykanie przykładają do niej równą wagę. 
Zależy to od regionu. Studenci z Tek
sasu cenią cnotliwość partnerek bardziej, 
niż studenci z Kalifornii, przyznając jej 
1,13 punktu wobec 0,73 w Kalifornii na 
skali od 0 do 3. Pomimo spadku wartości 
dziewictwa w XX  wieku oraz zróżnico
wania regionalnego utrzymuje się silna 
zależność oceny od płci osoby oceniają
cej. Mężczyźni przykładają do cnotliwości
o wiele większą wagę, przynajmniej w od
niesieniu do stałych partnerów. Zjawisko 
to występuje na całym świecie, ale jest 
zróżnicowane kulturowo. Z jednej strony 
dla mieszkańców takich krajów jak Chiny, 
Indie, Indonezja, Iran, Tajwan oraz arabska 
część Palestyny dziewictwo potencjalnej 
partnerki jest w bardzo wysokiej cenie. 
Na drugim końcu skali, w krajach ta
kich jak Szwecja, Norwegia, Finlandia, 
Holandia, Niemcy i Francja uważa się 
je za mało istotne (Buss, 1989a) (zob. 
ryc. 5.7).
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RYCINA 5.7 Oczekiwanie cnotliwośc i od stałego partnera

Respondenci z 37 społeczności oceniali znaczenie tej cechy w kontekście 18 innych cech u stałego partnera, na człero- 
punktowej skali, od 0 (nieistotne) do 3 (niezbędne).

N-wielkość próby
p mniejsze od 0,05 oznacza, że różnica płci jest znacząca.
NI oznacza, że różnica płci nie ma znaczenia.

Źródło: Buss, Schmitt, 1993. Copyright © 1993 by the American Psychological Association.

Na całym świecie powszechne jest 
zróżnicowanie męskich i kobiecych opi
nii na temat młodości i atrakcyjności fi
zycznej. Jeżeli natomiast chodzi o opinie 
dotyczące cnotliwości partnera, to jedynie 
w 62% przebadanych społeczności istnieją 
rozbieżności w nastawieniu kobiet i męż
czyzn. Tam jednak, gdzie one występują, 
nieodmiennie mężczyźni przypisują tej ce
sze większe znaczenie niż kobiety. Nie 
stwierdzono ani jednego przypadku, w któ
rym kobiety ceniłyby dziewictwo u stałego 
partnera bardziej niż mężczyźni.

Kulturowe zróżnicowanie w tej ma
terii może wynikać z kilku przyczyn - 
dużej popularności seksu przedmałżeń
skiego, stopnia, w jakim można wymagać 
od partnera czystości, ekonomicznej nieza

leżności kobiet oraz możliwości wiarygod
nej weryfikacji dziewictwa. Właściwość 
ta tym się różni od innych, takich jak 
atrakcyjność fizyczna, że trudniej ją ocenić. 
Nawet badanie ginekologiczne nie daje 
całkowitej pewności, jeśli wziąć pod uwagę 
różnice w budowie błony dziewiczej, moż
liwość przerwania jej z przyczyn innych niż 
seksualne czy też jej odtworzenia (Dicker
mann, 1981). „Przywracanie dziedzictwa” 
jest na przykład niezwykle dochodowym 
zajęciem w Japonii. Tamtejsi mężczyźni 
ciągle przywiązują do niego dużą wagę 
(1,42 na skali od O do 3), podczas gdy 
Amerykanie oceniają je na 0,85, a Niemcy 
jedynie na 0,34.

Zróżnicowanie znaczenia przypisywa
nego dziewictwu, zależy również od stop
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nia niezależności materialnej kobiet oraz 
tego, jak dalece same sprawują kontrolę 
nad własnym życiem seksualnym. W ta
kich krajach, jak Szwecja, istnieje spo
łeczne przyzwolenie dla seksu przedmał
żeńskiego, więc w momencie ślubu mało 
kto może wykazać się dziewictwem (Po
sner, 1992). Jedną z przyczyn takiej sy
tuacji jest o wiele mniejsza niż w innych 
krajach zależność materialna kobiet od 
mężczyzn. Teoretyk prawa Richard Ro
sner zauważa, że małżeństwo przynosi 
Szwedkom, w porównaniu z kobietami 
z innych części świata, stosunkowo mało 
korzyści (Posner, 1992). Szwedzki system 
opieki społecznej pokrywa koszty dziennej 
opieki nad dzieckiem oraz długich urlo
pów macierzyńskich i dostarcza licznych 
innych korzyści materialnych. Podatnicy 
szwedzcy skutecznie zapewniają kobiecie 
to, co przedtem zapewniał mąż, uwalniając 
ją od ekonomicznej zależności od męż
czyzn. Obniża to koszty aktywnego życia 
seksualnego kobiety przed ślubem albo 
stanowi alternatywę dla ślubu. Praktycznie 
więc żadna Szwedka nie pozostaje w dniu 
ślubu dziewicą, a znaczenie, jakie męż
czyźni przypisują dziewictwu, spadło do 
najniższego na świecie poziomu i wynosi 
0,25 na skali od 0 do 3 (Buss, 1989a).

Niezależność materialna kobiet, korzy
ści wynikające z posiadania męża oraz in
tensywność rywalizacji o mężczyznę wpły
wają na zróżnicowane kulturowo podejście 
do dziewictwa (Tooby, Cosmides, 1989). 
Tam gdzie kobiety odnoszą z małżeństwa 
duże korzyści i panuje silna rywalizacja
o męża, dziewictwo jest jednym z jej 
narzędzi, więc odsetek przypadków seksu 
przedmałżeńskiego spada. Natomiast tam 
gdzie kobiety są materialnie niezależne, 
nie potrzebują tak wielkiego wkładu ze 
strony mężczyzny i nie muszą o niego ry
walizować, seks przedmałżeński uprawia

się na większą skalę. Mężczyźni na całym 
świecie ceniliby dziewictwo u swoich part
nerek, ale w niektórych społecznościach 
nie mogą się go po prostu domagać.

Z perspektywy reprodukcyjnej, uwzglę
dniając problem pewności ojcostwa, o wie
le ważniejsza niż dziewictwo partnerki 
jest dla mężczyzny wierność małżeńska. 
Mężczyźni nie mogą wprawdzie domagać 
się dziewictwa, ale mogą żądać lojalności 
seksualnej. Badania nad związkami stałymi 
i przelotnymi wykazały, że Amerykanie 
uważają brak doświadczenia seksualnego 
za zaletę małżonki (Buss, Schmitt, 1993), 
natomiast promiskuityzm za cechę szcze
gólnie niepożądaną, przyznając mu -2,7 
punktu na skali od -3 do +3. Przedmał
żeńskie doświadczenia seksualne byłyby 
dla naszych praprzodków lepszą niż dzie
wictwo wskazówką przy rozwiązywaniu 
problemu pewności własnego ojcostwa. 
Współczesne badania wykazują, że najbar
dziej wiarygodną zapowiedzią seksu po
zamałżeńskiego jest przedmałżeńska swo
boda w tej dziedzinie - ludzie, którzy przed 
ślubem mieli wielu partnerów seksual
nych, częściej będą niewiernymi małżon
kami niż ci, którzy mieli niewielu partne
rów (Thompson, 1983; Weiss, Slosnerick, 
1981).

Współcześni mężczyźni wysoko cenią 
wierność. Kiedy Amerykanie oceniali 67 
cech pod kątem ich wartości u stałego 
partnera, wierność i lojalność seksualna 
zajęły najwyższe pozycje (Buss, Schmitt, 
1993). Prawie wszyscy mężczyźni przy
znali im najwyższe możliwe oceny. Śred
nia wynosiła +2,85 na skali od -3 do 
+3. Trzeba jeszcze przeprowadzić badania 
w innych kulturach, aby sprawdzić, czy jest 
to powszechne u mężczyzn oczekiwanie.

Niewierność uważają mężczyźni za naj
bardziej niepożądaną cechę żony, przyzna
jąc jej -2,93 punktu, co odzwierciedla po
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średnio dużą wagę przykładaną przez męż
czyzn do wierności. Niewierność jest naj
większym ciosem, jaki mężczyznę może 
spotkać ze strony partnerki - potwier
dzają to liczne badania prowadzone w róż
nych społecznościach (Betzig, 1989; Buss, 
1989b: Daly, Wilson, 1988). Również dla 
kobiet niewierność partnera jest poważ
nym ciosem, ale są jeszcze gorsze, jak 
agresja seksualna.

Rewolucja obyczajowa lat sześćdziesią
tych i siedemdziesiątych XX wieku, z jej 
obietnicami wyzwolenia seksualnego oraz 
wolności jednostki, najwyraźniej wywarła 
niewielki wpływ na męskie oczekiwania. 
Oznaki przyszłej wierności są sygnałem, 
że kobieta gotowa jest oddać wszyst
kie swoje zasoby reprodukcyjne mężowi. 
Przewidywane obyczaje seksualne przy

szłej żony mają wpływ na decyzje małżeń
skie podejmowane przez mężczyzn.

Poznaliśmy więc kilka cech, które męż
czyźni pragną widzieć u stałej partnerki 
życiowej. Oprócz takich cech charakteru, 
jak życzliwość, odpowiedzialność i dopaso
wanie, mężczyźni przykładają dużą wagę 
do atrakcyjności fizycznej. Kanony urody 
mają duży związek z płodnością kobiety. 
W  istocie rzeczy mężczyźni, szukając u ko
biety atrakcyjności fizycznej, oczekują od 
niej dużych możliwości rozrodczych. To 
jednak nie wszystko. Zapłodnienie we
wnętrzne postawiło mężczyzn wobec ko
lejnego problemu adaptacyjnego, w wyniku 
którego szczególne znaczenie przypisuje 
się wierności seksualnej stałej partnerki. 
Jest to bowiem sposób na zagwarantowa
nie sobie pewności własnego ojcostwa.

Wpływ kontekstu na wybór partnerki 
przez mężczyznę

W niniejszej części przeanalizujemy wpływ 
dwóch czynników na dobór partnerki przez 
mężczyznę. Po pierwsze, trzeba uwzględ
nić fakt, że pragnienia rzadko pokrywają 
się z rzeczywistością. Jak już wspomina
liśmy w rozdziale czwartym, omawiając 
pragnienia kobiet, mężczyźni zajmujący 
wysoką pozycję w rankingu kandydatów 
na partnerów mają większe szanse wyboru 
właśnie takiej partnerki, jakiej oczekują. 
Mężczyźni pożądani przez kobiety z racji 
swojej pozycji i zasobów powinni mieć 
największe możliwości dokonania wyboru 
zgodnego ze swoimi oczekiwaniami.

Po drugie, współczesne środowisko 
człowieka znacznie różni się od tego, 
w którym przyszło żyć naszym przod
kom. W ewolucyjnej przeszłości ludzie żyli

w niewielkich grupach, liczących od 50 do 
200 osób (Dunbar, 1993). Mężczyzna mógł 
się więc zetknąć co najwyżej z tuzinem - 
dwoma atrakcyjnych kobiet. Dzisiaj jeste
śmy bombardowani dosłownie tysiącami 
obrazów przedstawiających atrakcyjne mo
delki na plakatach, w czasopismach, te
lewizji i kinie. Zajmiemy się więc wpły
wem współczesnego otoczenia człowieka 
na mechanizmy doboru partnera.

M ężczyźni, którzy m ogą w ybierać

Choć większość mężczyzn przykłada dużą 
wagę do młodości i urody partnerki, nie 
wszyscy mają szanse osiągnąć to, czego 
pragną. Mężczyznom bez pozycji czy za
sobów trudniej jest zainteresować sobą
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wymarzone kobiety i często godzą się 
na partnerkę mniej idealną. Szczególnie 
jaskrawo problem ten rysuje się na przy
kładach mężczyzn, którzy dzięki swej po
zycji mogą sobie pozwolić na zaspokajanie 
własnych pragnień. Na przykład w wieku 
XV III i X IX  bogaci mężczyźni z Krum
merhörn w Niemczech częściej żenili się 
z młodszymi kobietami niż ubodzy (Voland, 
Engel, 1990). Podobnej różnicy dowodzą 
statystyki z wielu różnych społeczeństw - 
od osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych 
farmerów norweskich do członków ple
mienia Kipsigis żyjących we współczesnej 
Kenii (Borgerhoff Mulder, 1988; Røskaft, 
Wara, Viken, 1992).

Królowie i despoci z reguły trzymali ha
remy pełne młodych, atrakcyjnych i płod
nych kobiet i często uprawiali z nim seks 
(Betzig, 1992). Na przykład marokański 
władca, Moulay Ismail Krwawy, przyzna
wał się do poczęcia 888 dzieci. W jego ha
remie mieszkało 500 kobiet. Kiedy jednak 
kobieta osiągała wiek 30 lat, była wydalana 
z haremu władcy i przesyłana do haremu 
dostojnika niższego stopnia, a jej miejsce 
zajmowała młodsza. Rzymscy, babilońscy, 
egipscy, hinduscy i chińscy władcy szli 
w ślady Ismaila i wysyłali swoich zauszni
ków, by wyszukiwali dla nich jak najwięcej 
młodych i ładnych kobiet.

Obyczaje współczesnej Ameryki po
twierdzają, że mężczyźni zasobni mają 
największe szanse zrealizowania swoich 
preferencji. Starsi mężczyźni o wysokiej 
pozycji, tacy jak gwiazdy rocka Rod Ste
wart i Mick Jagger czy gwiazdy kina 
Warren Beatty i Jack Nicholson, często 
wiążą się z kobietami o 20 lub 30 lat młod
szymi. W kilku badaniach socjologicznych 
analizowano relację między pozycją zawo
dową mężczyzny a atrakcyjnością fizyczną 
jego żony (Elder, 1969; Taylor, Glenn, 
1976; Udry, Eckland, 1984). Mężczyźni

o wysokiej pozycji zawodowej mają możli
wość poślubiania atrakcyjniejszych kobiet. 
Z pozycji zawodowej mężczyzny można 
więc wywnioskować, jak bardzo atrakcyjna 
jest jego żona. Mężczyźni, którzy mają 
możliwość poślubienia młodszej i bardziej 
atrakcyjnej kobiety, często to czynią.

Mężczyźni cieszący się wysoką pozycją 
najwyraźniej są świadomi swojej atrak
cyjności w oczach najbardziej pożądanych 
kobiet. W badaniu komputerowego koja
rzenia par, w którym uczestniczyło 1048 
Niemców i 1590 Niemek, etolog Karl 
Grammer stwierdził, że im więcej męż
czyźni zarabiają, tym młodszych partnerek 
poszukują (Grammer, 1992). Na przykład 
mężczyźni zarabiający ponad 10 000 marek 
szukali partnerek o 5 do 15 lat młodszych, 
podczas gdy mężczyźni zarabiający mniej 
niż 1000 marek szukali partnerek do 5 lat 
młodszych. Wzrostowi dochodów towarzy
szy obniżenie wieku poszukiwanej kobiety.

Nie wszyscy mężczyźni mają pozycję
i zasoby wystarczające, aby przyciągnąć 
młodą kobietę, ci więc zadowalają się 
nieco starszą. Wiele czynników wpływa 
na to, ile lat ma kobieta wychodząc za 
mąż, włączając w to jej preferencje, wiek 
mężczyzny, jego zalety jako partnera, silę 
jego innych upodobań oraz wygląd kobiety. 
Preferencje w doborze partnera nie prze
kładają się automatycznie na rzeczywiste 
decyzje małżeńskie, tak jak preferencje 
żywieniowe nie przekładają się o każdej 
porze i w każdej sytuacji na jadłospis. 
Jednak mężczyźni, którzy mają możliwość 
realizowania swoich pragnień, często żenią 
się z młodymi, atrakcyjnymi kobietami. 
Pradawni mężczyźni, którzy urzeczywist
niali swoje preferencje, odnosili większy 
sukces reprodukcyjny niż inni. Mężczyźni 
współcześni noszą w sobie pragnienia 
tych, którzy odnieśli sukces.
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Konsekw encje og lądania  pięknych  
m odelek

Przemyśl reklamowy wykorzystuje uni
wersalny czar pięknych i młodych ko
biet. Madison Avenue oskarża się niekiedy
o narzucanie arbitralnego kanonu urody, 
któremu wszyscy muszą sprostać (Wolf, 
1992). Oskarżenie to jest przynajmniej 
częściowo błędne. Kanony piękna, jak wi
dzieliśmy, nie są arbitralne, lecz zawierają 
wiarygodne sygnały płodności i wartości 
reprodukcyjnej. Reklamy wykorzystujące 
istniejące preferencje w doborze partnera 
są prawie na pewno skuteczniejsze niż 
inne. Co więcej, twórcy reklam nie mają 
żadnego interesu w narzucaniu jakiegokol
wiek kanonu urody. Ich celem jest zarabia
nie pieniędzy i wykorzystują wszystko, co 
się dobrze sprzedaje. Sadzają młodą pięk
ność na masce samochodu, nie dlatego, 
by promować kanony piękna, lecz sprze
dać samochód, wykorzystując mechanizmy 
psychiczne mężczyzny.

Obrazy, którymi media codziennie nas 
bombardują, niosą jednak ze sobą zgubne 
konsekwencje. Stwierdzono to, badając 
dwie grupy mężczyzn. Jednej pokazy
wano fotografie kobiet bardzo pięknych, 
a drugiej - kobiet o przeciętnej urodzie. 
Następnie wszystkich badanych popro
szono o ocenę swoich partnerek (Ken
rick, Neuberg, Zierk, Krones, 1994). Ci 
mężczyźni, którzy oglądali fotografie pięk
nych kobiet oceniali swoje partnerki jako 
mniej atrakcyjne niż mężczyźni ogląda
jący fotografie kobiet przeciętnych. Co 
może ważniejsze, mężczyźni, którzy oglą
dali fotografie atrakcyjnych kobiet, twier
dzili następnie, że związek z aktualną 
partnerką nie daje im pełnej satysfakcji. 
Podobne rezultaty uzyskano, badając męż
czyzn, oglądających nagie modelki z roz
kładówek. Twierdzili oni następnie, że

nie są bardzo zaangażowani w związek 
z aktualną partnerką (Kenrick, Gutierres, 
Goldberg, 1989).

Przyczyny tych zjawisk tkwią w nie
realistycznej naturze obrazów i w mę
skich mechanizmach psychicznych. Wy
stępujące w reklamach piękne kobiety 
wybrano spośród tysięcy chętnych. Każda 
z nich jest zazwyczaj fotografowana ty
siące razy. Fama głosi, że do jednego 
numeru „Playboya” wykonuje się około 
6000 zdjęć. Spośród tych tysięcy jedynie 
kilka wybiera się do publikacji. Mężczyźni 
oglądają więc cudowne kobiety w najpięk
niejszych ujęciach, wykonanych z użyciem 
najdoskonalszych technik fotograficznych. 
Wystarczy zestawić te zdjęcia z tym, co 
mężczyzna mógł widzieć 100 000 lat temu, 
żyjąc w  niewielkiej grupie współplemień
ców. Mało prawdopodobne, by trafiło się 
tam choćby kilka kobiet pięknych wedle 
dzisiejszych kanonów. Względna obfitość 
pięknych kobiet mogła jednak sprawić, że 
mężczyzna chciał często zmieniać part
nerki, zmniejszając tym samym zaangażo
wanie w bieżący związek.

Przejdźmy jednak do naszych cza
sów. Wyposażeni jesteśmy w mechanizmy, 
ukształtowane w odległej przeszłości. Te
raz są one sztucznie pobudzane ogląda
niem tysięcy wizerunków pięknych kobiet 
w czasopismach, na plakatach, w telewizji 
i w kinie. Obrazy te przedstawiają niere
alne kobiety w nierealnym otoczeniu; eks
ploatują mechanizmy ukształtowane w zu
pełnie innym czasie i miejscu.

W konsekwencji oglądania takich ob
razów mężczyzna może zacząć odczuwać 
niezadowolenie ze swojej partnerki. Wize
runki te wywierają również zgubny wpływ 
na kobiety, nakręcając między nimi spiralę 
niezdrowej rywalizacji o to, która bardziej 
upodobni się do codziennie oglądanych 
wzorców kobiecej urody. Niebywale duża
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liczba przypadków anoreksji, a także ope
racji kosmetycznych, to w pewnym stop
niu efekt obrazów oglądanych w mediach. 
Nie chodzi tu jednak o to, iżby kreowano 
w nich nowe kanony piękna. One raczej

pasożytują na już istniejących kanonach, 
wykorzystując w niezdrowy sposób i na 
bezprecedensową skalę męskie mechani
zmy doboru partnerki oraz kobiece mecha
nizmy rywalizacji o mężczyznę.

Wpływ męskich preferencji na rzeczywisty dobór 
partnerki

W tej części przeanalizujemy wpływ mę
skich upodobań na rzeczywiste zachowa
nia. Po pierwsze, zajmiemy się ogłosze
niami matrymonialnymi, aby sprawdzić, 
czy mężczyźni częściej na nie odpowiadają, 
jeżeli są w nich wspomniane te cechy 
kobiece, których pragną. Po drugie, porów
namy w jakim stopniu preferencje co do 
wieku kobiety pokrywają się z rzeczywi
stymi decyzjami małżeńskimi. Następnie 
przyjrzymy się wpływowi męskich prefe
rencji na kobiece strategie doboru partnera 
i zastanowimy się, jak kobiety pragnące 
przyciągnąć mężczyznę starają się trafić 
w jego upodobania.

M ęski odzew na kobiece ogłoszenia  
m atrym onialne

Można przyjąć, że mężczyźni, mając 
upodobanie do kobiet młodych i uro
dziwych, silniej na nie reagują. Wspo
mniano już o eksperymencie, w którym 
dwójka psychologów przeanalizowała od
powiedzi mężczyzn na ogłoszenia matry
monialne w dwóch amerykańskich ga
zetach, jednej wychodzącej na Środko
wym Zachodzie i drugiej ukazującej się 
na Zachodnim Wybrzeżu (Baize, Schro
eder, 1995; zob. rozdział 4). Mężczyźni

mieli od 26 do 58 lat (średnia wieku 
37 lat).

Kiedy porównano odpowiedzi na ogło
szenia matrymonialne mężczyzn i kobiet, 
ujawniło się kilka uderzających różnic. 
Po pierwsze, mężczyźni częściej odpowia
dali na ogłoszenia; otrzymywali jedynie 
68% tej liczby listów, którą dostawały 
kobiety. Po drugie i najważniejsze dla 
tematu, od mężczyzn wprowadzających 
w czyn swoje pragnienia, młodsze kobiety 
otrzymywały więcej listów niż starsze. 
Po trzecie, choć osoby podkreślające swą 
atrakcyjność fizyczną dostawały więcej 
odpowiedzi niezależnie od płci, to jed
nak znacznie więcej takich odpowiedzi 
otrzymywały kobiety. Co interesujące, ko
biety wspominające w ogłoszeniach o swej 
atrakcyjności seksualnej otrzymywały 
znacznie więcej listów niż te, które po
mijały ten aspekt. W wypadku mężczyzn 
uwzględniających tę cechę w ogłoszeniach 
rezultat był dokładnie odwrotny. Można 
spekulować, że kobiety odbierały reklamo
wanie przez mężczyzn własnej sprawności 
seksualnej jako sygnał, że zależy im na 
kontaktach przelotnych, a nie na stałym 
związku.

Krótko mówiąc, reakcje mężczyzn 
na ogłoszenia matrymonialne kobiet są 
zgodne z ich priorytetami. Reagują oni
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częściej na ogłoszenia kobiet zachwalają
cych swoją młodość i urodę, a więc cechy 
cenione przez mężczyzn.

W iek a decyzje m ałżeńskie
Decyzje małżeńskie potwierdzają, że męż
czyźni w miarę upływu lat coraz chęt
niej wybierają kobiety młodsze od siebie. 
W USA mężczyzna przy swoim pierwszym 
małżeństwie jest średnio o 3 lata starszy 
od panny młodej, przy drugim o 5 lat, 
a przy trzecim - aż o 8 (Guttentag, Secord,
1983). Tendencja ta jest widoczna na całym 
świecie. Na przykład metryki kościelne 
z dziewiętnastowiecznej Szwecji dowodzą, 
że jeśli mężczyzna wstępował po rozwo
dzie po raz drugi w związek małżeński, 
był średnio o 10,6 roku starszy od swo
jej wybranki (Low, 1991). We wszystkich 
krajach na całym świecie, gdzie istnieją 
statystyki dotyczące wieku pobierających 
się ludzi, średnia wieku mężczyzn jest 
większa niż średnia wieku kobiet (zob. 
rozdział 4; Buss, 1989a).

Różnica wieku między małżonkami po
strzegana w zależności od wieku mężczy
zny została ukazana z całym dramatyzmem 
na rycinie 5.8. Obserwując przez 25 lat 
społeczność zamieszkującą wyspę Poro, 
zarejestrowano średnią różnicę wieku mię
dzy panem młodym a panną młodą oraz jej 
zależność od wieku mężczyzny (Kenrick, 
Keefe, 1992). Ci, którzy mieli powyżej 
20 lat, brali za żony kobiety o rok lub 
dwa od siebie młodsze, mężczyźni powyżej 
trzydziestki wybierali kobiety o 3-4 lata 
młodsze, a ponad czterdziestoletni poślu
biali wybranki młodsze o 13-14 lat. Dane 
te, choć ograniczone są do jednego czasu 
i miejsca, są reprezentatywne dla ogól
nej tendencji, zgodnie z którą mężczyźni 
w miarę upływu lat poślubiają coraz to 
młodsze od siebie kobiety (Kenrick, Keefe,
1992).

Dane zebrane z różnych kulturowo 
społeczności potwierdzają istnienie róż
nicy wieku nowożeńców. Waha się ona 
w granicach od 2 lat dla Polski do 5 lat 
dla Grecji. Średnia dla krajów, w których 
istnieją dobre statystyki demograficzne, 
wynosi 3 lata na korzyść mężczyzny. Po
dobną wymowę mają statystyki na całym 
świecie (Buss, 1989a). W kulturach poliga
micznych ta różnica bywa jeszcze większa. 
Na przykład w plemieniu Tiwi z północnej 
Australii mężczyźni o wysokiej pozycji 
społecznej często poślubiają kobiety o 20, 
a nawet 30 lat młodsze (Hart, Pilling, 
1969).

W pływ m ęskich preferencji 
w doborze partnerki 
na kobiecą taktykę uwodzenia

Zgodnie z teorią doboru płciowego, upodo
bania jednej płci powinny wpływać na 
formy rywalizacji między osobnikami płci 
przeciwnej (Buss, 1994). Jeżeli weźmiemy 
pod uwagę, że przez długi czas wybór 
partnerki odbywał się pod naciskiem mę
skich oczekiwań, to można przewidzieć 
rywalizację kobiet o to, która z nich najtraf
niej odpowie na męskie oczekiwania. Trzy 
rodzaje danych pozwolą zweryfikować to 
przypuszczenie - analiza kobiecych metod 
uwodzenia, analiza sposobów umniejszania 
wartości rywalek oraz badanie zawarto
ści ogłoszeń matrymonialnych zamiesz
czanych przez kobiety.

W jednym z eksperymentów Buss 
(1988c) analizował 101 sposobów przy
ciągania partnera, opisywanych najpierw 
przez osoby, które je stosują, a następ
nie ocenianych pod kątem skuteczności 
przez inne gremium. Kobiety, podzielone 
na dwie grupy, opisywały stosowaną przez 
siebie taktykę. W pierwszej grupie znaj-
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RYCINA 5.8 Różnice wieku w 1511 małżeństwach z wyspy Poro (1919-1939)

Źródło: Kenrick, Keefe, 1992,

dowały się studentki, a w drugiej świeżo 
poślubione mężatki, które opowiadały, jak 
zdobyły swojego męża. W obydwu gru
pach poczesne miejsce zajmowały metody 
poprawiania wyglądu: „robiłam sobie ma
kijaż” , „przestrzegałam diety, aby popra
wić swoją figurę” , „nauczyłam się uży
wać kosmetyków” , „byłam bardzo zadbana 
i wypielęgnowana” , „makijaż podkreślał 
mi oczy” , „zrobiłam sobie nową, intere
sującą fryzurę” . W oddzielnym badaniu 
(Buss, 1988c, badanie nr 3) grupa studen
tów oceniała skuteczność tych zabiegów. 
Ranking skuteczności odpowiadał często
tliwości stosowanych metod - oceniono, że 
poprawianie wyglądu jest skuteczniejsze 
w przyciąganiu mężczyzn przez kobiety niż 
na odwrót. Skuteczność upiększania twa
rzy oceniono (w siedmiopunktowej skali)

na 4,71 u kobiet i tylko 1,92 u mężczyzn. 
Badania potwierdziły więc, że preferowa
nie przez mężczyzn kobiecego wyglądu 
fizycznego wpływa na stosowane przez 
kobiety metody uwodzenia.

W serii podobnych badań William To
oke i Lori Camire (1991) analizowali sto
sowanie i skuteczność sposobów wprowa
dzania w błąd osobników płci przeciwnej, 
a więc sposobów, jakimi mężczyźni zwo
dzą kobiety, a kobiety mężczyzn. Posłu
gując się metodami podobnymi do wyżej 
opisanych (Buss, 1988c), badacze pytali 
studentów i studentki o ich zachowanie, 
a następnie prosili o ocenę skuteczności 
rozmaitych taktyk wprowadzania w błąd 
osobników płci przeciwnej. Kobiety czę
ściej niż mężczyźni stosowały taktyki po
legające na zmienianiu swojego wyglądu
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fizycznego: „kiedy w pobliżu byli męż
czyźni, wciągałam brzuch” , „kiedy w po
bliżu byli mężczyźni, dbałam o wystrza
łową fryzurę", „nosiłam barwne szkła kon
taktowe, aby moje oczy miały inny kolor” , 
„farbowałam włosy” , „nosiłam sztuczne 
paznokcie” , „ubierałam się na ciemno, 
aby wyglądać szczuplej niż w rzeczywi
stości ” , „nosiłam obszerne ubrania” . Po
dobnie jak w badaniu metod uwodzenia, 
tak i w tym wypadku metody upiększania 
swojego wyglądu oceniono jako znacznie 
skuteczniejsze w wykonaniu kobiet niż 
mężczyzn. W sumie więc, jeżeli chodzi
o przyciąganie osobników płci przeciwnej, 
zachowanie kobiet jest w dużym stopniu 
kształtowane przez męskie preferencje.

Kobiety uwzględniają je również w po
tyczkach z rywalkami. Poproszono więc na 
przykład 60 studentek o ocenę skuteczno
ści 28 różnych sposobów deprecjonowania 
rywalek (Buss, Dedden, 1990, badanie 
2). Jeden z nich polegał na dyskwali
fikowaniu powierzchowności konkurentki 
poprzez „wyśmiewanie jej wyglądu” , „mó
wienie innym, że jest gruba i brzydka” , 
„żartowanie z rozmiarów i kształtów ciała 
rywalki” . Respondentki oceniały skutecz
ność poszczególnych zabiegów skali od
i  (skuteczność zerowa) do 7 (niezwy
kła skuteczność). Wyszydzanie wyglądu 
fizycznego rywali oceniono za bardziej 
skuteczne w wydaniu kobiet (3,42) niż 
mężczyzn (2,95).

Jeszcze większa rozbieżność w sku
teczności działań wystąpiła w odniesie
niu do kwestionowania wierności sek
sualnej rywala (rywalki). Pamiętamy, że 
mężczyźni, przykładając wielką wagę do 
wierności stałej partnerki, chcą prawdo
podobnie w ten sposób rozwiązać pro
blem niepewności ojcostwa. Jeden z kobie
cych sposobów rywalizacji godzi właśnie 
w pragnienie mężczyzny posiadania wier

nej żony. W tym celu kobiety przypinają 
swej rywalce etykietkę dziwki, opowiadają 
o jej rozwiązłości, o tym, że sypia z kim po
padnie. Skuteczność tej taktyki oceniono 
na 4,44 w wydaniu kobiecym, ale tylko na 
3,45 w wydaniu męskim. Mówiąc krótko, 
deprecjonowanie rywalki jest wtedy sku
teczne, gdy godzi w oczekiwania mężczyzn 
względem stałej partnerki.

Inne badanie polegało na opisaniu przez 
50 studentów i 50 studentek, jak korzy
stają z każdej z 28 wymienionych me
tod deprecjonowania rywala (Buss, Ded
den, 1990, badanie nr 1). Kobiety wy
kazywały większą od mężczyzn skłon
ność do wyszydzania wyglądu rywalek, co 
obrazują współczynniki 4,15 wobec 3,69 
(w skali od 1 - niemożliwe, aby badana 
osoba kiedykolwiek zastosowała tę tak
tykę, do 7 - wielkie prawdopodobieństwo 
jej stosowania). Jeszcze bardziej uderza
jące były różnice między kobietami a męż
czyznami, jeśli chodzi o przypisywanie 
rywalowi rozwiązłości. Prawdopodobień
stwo zastosowania tego sposobu rywali
zacji było o wiele wyższe u kobiet (4,44) 
niż u mężczyzn (3,45). Stąd wniosek, że 
kobiece sposoby deprecjonowania rywalek 
rodzą się pod wpływem męskich prefe
rencji, szczególnie w dziedzinie wyglądu 
zewnętrznego oraz wierności.

Ogólnie rzecz biorąc, trzy rodzaje do
wodów wspierają tezę, że męskie pre
ferencje wpływają na panujące obyczaje 
godowe. Po pierwsze, mężczyźni czę
ściej odpowiadają na ogłoszenia matry
monialne sformułowane z uwzględnieniem 
męskich preferencji, takich jak młody wiek 
i atrakcyjność fizyczna. Po drugie, męż
czyźni żenią się z młodszymi kobietami, 
a z każdym kolejnym małżeństwem da
nego mężczyzny różnica wieku rośnie. 
Po trzecie, kobiece sposoby uwodzenia 
oraz walki z ewentualnymi rywalkami
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koncentrują się na tych cechach, które 
mężczyźni uważają za pożądane u sta
łej partnerki. Chcąc przyciągnąć m ężczy
znę, kobiety upiększają więc swój wy
gląd, a chcąc zdobyć przewagę nad ry
walką, kwestionują jej urodę i wierność.

Podsumowanie

Nasi męscy przodkowie czerpali z mał
żeństwa liczne korzyści. Zwiększali dzięki 
niemu swoje szanse związania się z atrak
cyjną partnerką, ale także pewność swo
jego ojcostwa, ponieważ zyskiwali regu
larny i wyłączny, a przynajmniej niemal 
wyłączny dostęp seksualny do kobiety. 
Ponadto żonaci mężczyźni, zapewniając 
swoim dzieciom stałą opiekę i inwestując 
w nie, zwiększali szanse ich przetrwania 
i reprodukcji.

Dwa problemy adaptacyjne są bardzo 
ważne dla doboru przez mężczyznę stałej 
partnerki. Po pierwsze, musi on umieć 
wybrać kobietę płodną, o dużej warto
ści rozrodczej. Wiele świadczy o tym, 
że wyznawane przez mężczyzn kanony 
kobiecej urody zawierają oznaki potencjału 
rozrodczego kobiety. Centralne miejsce 
zajmują wśród nich oznaki młodego wieku 
i zdrowia - czysta skóra, pełne wargi, de
likatnie zarysowana szczęka, symetryczne 
rysy twarzy, białe zęby, ciało bez ran czy 
wrzodów oraz niski współczynnik propor
cji obwodu talii do obwodu bioder.

Nadawanie przez mężczyzn szczegól
nego znaczenia wyglądowi kobiety nie 
wynika z jakiegoś uniwersalnego prawa 
natury. W  wielu gatunkach, na przykład 
u pawi, to właśnie samice skupiają się na 
wyglądzie partnera. Również preferowanie 
młodości nie jest uniwersalnym prawem 
natury. Niektóre samce z grupy naczel

Z wszystkich tych empirycznych świa
dectw wynika, że męskie preferencje 
w doborze stałej partnerki wpływają nie 
tylko na męskie zachowania, ale rów
nież na zachowania kobiet poszukujących 
partnera.

nych, jak na przykład orangutany, szym
pansy i japońskie makaki, wolą starsze 
samice, które już rodziły, dowodząc tym 
samym swoich reprodukcyjnych zdolności; 
nie są natomiast zainteresowane młodymi 
samicami, ponieważ te nie są tak płodne 
(Symons, 1987). Jednak mężczyźni stanęli 
wobec wyjątkowych problemów adaptacyj
nych, charakterystycznych tylko dla ga
tunku ludzkiego, musieli więc wykształ
cić swoistą psychikę seksualną. Preferują 
młodość ze względu na znaczenie mał
żeństwa w reprodukcji człowieka. Kładą 
nacisk na przyszły potencjał reproduk
cyjny, a nie natychmiastową reprodukcję. 
Przywiązują wagę do wyglądu, ponieważ 
pozwala on wnioskować o możliwościach 
rozrodczych potencjalnej partnerki.

Kolejnym wielkim problemem adapta
cyjnym mężczyzny jest problem niepew
ności ojcostwa. Mężczyźni, którzy w trak
cie ewolucji gatunku ludzkiego nie zwra
cali nań uwagi, brali na siebie ryzyko 
wychowywania obcych dzieci, co w ka
tegoriach reprodukcji stanowi poważne 
obciążenie. W wielu krajach dziewictwo 
jest bardziej cenione przez mężczyzn, ale 
nie jest to jednak zjawisko uniwersalne. 
Bardziej uniwersalny charakter ma ocze
kiwanie od partnerki wierności.

Mężczyźni pragną, by ich żona była 
urodziwa, młoda i wierna. Skłonności tych 
nie można wytłumaczyć oddziaływaniem
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kultury zachodniej, kapitalizmu, bigoterii 
białych ludzi pochodzenia anglosaskiego, 
mediów czy zewsząd atakującej reklamy. 
Mają one raczej charakter uniwersalny. 
Nie znaleziono jak dotąd ani jednej spo
łeczności ludzkiej, która by złamała tę 
zasadę. Upodobania męskie wydają się 
bardzo głęboko zakorzenionymi mechani
zmami psychicznymi, które kierują dobo
rem partnerki, tak jak upodobania sma
kowe kierują doborem pożywienia.

Cztery rodzaje danych potwierdzają 
hipotezę, że gusty męskie mają realny 
wpływ na dobór partnerki. Po pierwsze, 
mężczyźni odpowiadający na ogłoszenia 
matrymonialne częściej są zainteresowani 
tymi kobietami, które deklarują, że są

młode i atrakcyjne fizycznie. Po drugie, 
mężczyźni na całym świecie poślubiają 
kobiety średnio o 3 lata od nich młodsze; 
mężczyźni, którzy rozwodzą się i żenią 
powtórnie, wybierają jeszcze młodsze ko
biety. Średnia różnica wieku przy powtór
nym małżeństwie wynosi 5, a przy trzecim
- 8 lat. Po trzecie, kobiety poświęcają dużo 
energii na poprawienie swojego wyglądu, 
co świadczy o tym, że męskie preferencje 
wpływają na ich zachowanie. Po czwarte, 
kobiety w walce z rywalkami posługują 
się często takimi metodami, jak kwe
stionowanie ich urody oraz przypisywanie 
im rozwiązłości. Metody te są skuteczne, 
ponieważ godzą w czuły punkt męskich 
oczekiwań względem stałej partnerki.
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 seksualne

[Kobiety! nierzadko uciekają z kochankiem /.../. Widzimy więc, że /.../ nie są 
w małżeństwie tak zniewolone, jak się często sądzi. Potrafią kusić mężczyzn, na 
których im zależy, oraz odrzucać tych, którzy im się nie podobają, i to zarówno 
przed ślubem, jak i po nim.

Karol Darwin (1871)

Z biologicznego punktu widzenia ironia podwójnego standardu polega na tym, 
że u mężczyzn nie mogłyby rozwinąć się skłonności promiskuityczne, gdyby na 
przestrzeni ewolucji kobiety konsekwentnie odmawiały im możliwości wyrażenia 
ich.

Robert Smith (1984)

Wyobraź sobie, że na dziedzińcu uniwer
syteckim zaczepia cię atrakcyjna osoba 
płci przeciwnej, mówiąc: „Cześć. Podo
basz mi się. Może poszlibyśmy razem do 
łóżka?” . Jeżeli jesteś kobietą podobną do 
uczestniczek pewnego eksperymentu, to 
odmówiłabyś stanowczo, czując się nie
mile dotknięta. Jeśli jednak jesteś męż
czyzną, to prawdopodobnie przystałbyś na 
tę propozycję, tak jak 75% mimowolnych 
uczestników tego eksperymentu. (Clarke,

Hatfield, 1989). Mężczyźni czują się taką 
propozycją wyróżnieni. Wielu spośród tych 
25% mężczyzn, którzy odmówili, tłuma
czyło się zobowiązaniami względem aktu
alnej partnerki. Myśl, że mężczyźni i ko
biety inaczej podchodzą do przypadkowego 
seksu, nie jest może zaskakująca. Jednak 
teorie tworzone w ramach psychologii 
ewolucyjnej pozwalają zrozumieć podłoże 
tej różnicy i wyjaśnić jej znaczenie.

Teorie męskich kontaktów przelotnych

Na początek zajmiemy się teoriami kon
taktów przelotnych. Najpierw przyjrzymy 
się logice adaptacyjnej męskich kontaktów 
przelotnych i przyczynie, dla której w re
pertuarze męskich mechanizmów psy
chicznych zajmują one ważniejsze miej

sce niż u kobiet. Po drugie, rozważymy 
potencjalne koszty, które z tytułu takich 
kontaktów mogą ponosić mężczyźni. Po 
trzecie, opiszemy problemy adaptacyjne, 
które mężczyźni muszą rozwiązać, jeżeli 
chcą odnosić korzyści z takich związków.
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M ęskie korzyści adaptacyjne  
z kontaktów przelotnych

Teoria inwestycji rodzicielskiej i doboru 
płciowego zaproponowane przez Triversa 
(1972) doskonale tłumaczą znaczne roz
bieżności między kobietami i mężczyznami 
w podejściu do kontaktów przelotnych. 
Pozwalają one przypuszczać, że u męż
czyzn ukształtowało się w drodze ewo
lucji silniejsze pragnienie ich nawiązywa
nia. Ten sam akt seksualny, który może 
być powodem dziewięciomiesięcznej ciąży 
u kobiety, niemal wcale nie obciąża męż
czyzny. W ciągu jednego roku nasz przodek 
mógł uprawiać seks z wieloma kobietami, 
przyczyniając się do wielu ciąż. Jeżeli na
tomiast współczesna mu kobieta utrzymy
wała w tym samym czasie kontakty z wie
loma partnerami, to mogła począć tylko 
jedno dziecko (ewentualnie dwojaczki lub 
trojaczki). W sekcji 6.1 omawiamy funkcje 
kontaktów przelotnych oraz płynące z nich 
korzyści.

Mężczyzna odnosił z seksu przelot
nego bezpośrednie korzyści reproduk
cyjne: zwiększał liczbę spłodzonego po
tomstwa. Żonaty mężczyzna mający dwój
kę dzieci mógł - dzięki pojedynczej ko
pulacji zakończonej zapłodnieniem i uro
dzeniem dziecka - zwiększyć swoje osią
gnięcia reprodukcyjne o 50%. Było tak 
oczywiście tylko wtedy, gdy dziecko prze
żyło, co niegdyś zależało od przemyślności 
kobiety, a więc jej umiejętności samo
dzielnego zaspokajania potrzeb życiowych, 
a także korzystania z pomocy krewnych 
albo innych mężczyzn. W przeszłości suk
ces reprodukcyjny mężczyzny rósł wraz 
z liczbą partnerek, a nie wraz z liczbą 
dzieci poczętych z jedną partnerką (Bet
zig, 1986; Dawkins, 1986). W niniejszym 
rozdziale przedstawimy dowody na rzecz

tej hipotezy, koncentrując się na wykształ
conej w toku ewolucji skłonności męż
czyzn do kontaktów z wieloma partner
kami.

Koszty przypadkow ego seksu  
ponoszone przez m ężczyzn

Przelotne kontakty seksualne niosą jed
nak ze sobą pewne zagrożenia. W toku 
ewolucji uprawiający je mężczyźni ry
zykowali: (1) zarażeniem się chorobami 
przenoszonymi drogą płciową - zagrożenie 
rosło wraz z liczbą partnerek, (2) zyska
niem reputacji „kobieciarza” , co mogło 
przeszkadzać w znalezieniu stałej i war
tościowej partnerki, (3) zmniejszeniem 
szansy przeżycia swoich dzieci, pozbawio
nych ojcowskiego wsparcia i ochrony, (4) 
niebezpieczeństwem przemocy ze strony 
zazdrosnych mężów, jeżeli partnerki ze 
związków przelotnych były mężatkami, 
(5) niebezpieczeństwem przemocy ze 
strony ojca i braci kobiety, (6) roman
sem żony, traktowanym jako rewanż, oraz 
potencjalnymi kosztami rozwodu (Buss, 
Schmitt, 1993; Daly, Wilson, 1988; Fre
eman, 1983).

Z uwagi na wielkie korzyści adapta
cyjne, jakie przypadkowy seks przynosi 
mężczyznom, procesy doboru mogły fawo
ryzować ten typ kontaktów pomimo ich 
kosztów. Jeśli tak, to można oczekiwać, 
że w procesie doboru faworyzowane będą 
te mechanizmy, które pozwalają zminima
lizować koszty albo dopuszczają kontakty 
przelotne tylko wtedy, gdy koszty są niskie 
lub możliwe do uniknięcia. Stosowanie 
strategii kontaktów przelotnych wymaga 
najpierw rozwiązania szeregu specyficz
nych problemów adaptacyjnych, którymi 
się teraz zajmiemy.
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SEKCJA 6.1 
Funkcje kontaktów przelotnych i korzyści z nich płynące

Kontakty przelotne mogą przynosić 
korzyści niezwiązane z ich pierwotną 
funkcją. Przykładem może być uzyski
wanie tą drogą roli w filmie. Kino ma 
krótką historię i oczywiście nieznane 
było w środowisku, w którym rozwijał 
się człowiek. Nie wyklucza to, rzecz 
jasna, „wymiany seksu za pozycję lub 
przywileje” jako bardziej abstrakcyjnej 
funkcji kontaktów przelotnych.

Aby daną korzyść uznać za funk
cję kontaktów przelotnych, niezbędne 
jest, aby (1) istniała powtarzająca się 
na przestrzeni ewolucji gatunku ludz
kiego presja, w wyniku której (2) 
ci, którzy angażowali się w kontakty 
przelotne, w określonych warunkach 
odnosili korzyści; (3) koszty reproduk
cyjne były mniejsze niż korzyści; (4) 
procesy doboru faworyzowały ewolu
cję przynajmniej jednego mechanizmu 
psychicznego, zaprojektowanego spe
cjalnie z myślą o nawiązywaniu kon
taktów przelotnych w sprzyjających 
okolicznościach.

Ponieważ nie możemy cofnąć się 
w czasie, musimy stosować różne 
standardy dowodzenia, aby uchwycić 
ewolucję mechanizmów psychicznych 
faworyzujących kontakty przelotne. 
Niezbędne są do tego odpowiedzi na 
następujące pytania: (1) Czy ludzie 
we wszystkich społecznościach (lub 
choćby w większości z nich) nawiązują 
w określonych warunkach kontakty 
przelotne, jeżeli tylko mają ku temu 
możliwości? (2) Czy istnieją określone

okoliczności skłaniające kobiety i męż
czyzn do nawiązywania takich kontak
tów i czy w związku z tym istnieją 
mechanizmy psychiczne, wyczulone 
na te okoliczności? (3) Czy z naszej 
wiedzy na temat dawnego środowiska 
człowieka wynika, że regularnie po
wtarzały się wówczas sytuacje, w któ
rych kobiety angażowały się w związki 
przelotne? (4) Czy jest możliwe, aby 
w tych określonych sytuacjach kobiety 
odnosiły korzyści z kontaktów prze
lotnych? (5) Czy korzyści te mogły 
przeważyć nad potencjalnymi kosz
tami takich związków? (6) Czy obecna 
sytuacja mężczyzn i kobiet angażują
cych się w kontakty przelotne, jest 
analogiczna do tej z zamierzchłej prze
szłości, kiedy to koszty były minima
lizowane, a korzyści - maksymalizo
wane?

Badania empiryczne nie pozwalają 
jak dotąd odpowiedzieć na wszystkie 
te pytania. Nie potrafimy więc jed
noznacznie oddzielić korzyści bezpo
średnio związanych z funkcjami kon
taktów przelotnych od tych, które są 
jedynie efektami ubocznymi. Nagro
madzony materiał empiryczny umoż
liwia jednak dokonanie rozróżnienia 
między mniej i bardziej prawdopo
dobnymi funkcjami kontaktów przelot
nych. Pamiętając o rozpowszechnie
niu związków tego typu we wszyst
kich znanych kulturach, z plemio
nami takimi jak Ache (Hill, Hur
tado, 1996), Tiwi (Hart, Pilling, 1960),
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SEKCJA 6.1 cd.

!Kung (Shostak, 1981), Hiwi (Hill, 
Hurtado, 1989) oraz Yanomamö (Cha- 
gnon, 1983) włącznie, mając na uwa
dze częstość występowania motywu 
niewierności w sztukach teatralnych 
i powieściach w ciągu wieków, zja-

P roblem y adaptacyjne m ężczyzn  
naw iązujących kontakty przelotne

Pradawni zwolennicy związków przelot
nych stawali przed następującymi proble
mami adaptacyjnymi: liczba i różnorodność 
partnerek, dostępność seksualna, odróż
nianie kobiet płodnych oraz unikanie zo
bowiązań.

Problem liczby i różnorodności part
nerek. By dochodziło do kontaktów prze
lotnych, potrzebny jest mechanizm mo
tywacyjny, który kierowałby mężczyznę 
ku wielu partnerkom seksualnym. Takim 
mechanizmem jest pożądanie. To głębokie 
pragnienie posiadania dużej liczby kobiet 
wykształciło się w mężczyznach w toku 
ewolucji (Symons, 1979). Następnym wy
specjalizowanym mechanizmem adaptacyj
nym, który wynika z przyjętych założeń 
teoretycznych, jest obniżenie wymagań 
wobec partnerek kontaktów przelotnych. 
Wysokie wymagania z definicji wyklu
czają wiele kobiet. Ich obniżenie obejmuje 
szeroki zakres cech partnerki, włączając 
w to wiek, inteligencję, cechy charakteru 
oraz okoliczności (na przykład ewentualny 
związek kobiety z kimś innym). Trzeci 
przewidywany mechanizm adaptacyjny do
tyczy czasu. Chodzi o to, aby zabiegi 
mające na celu uzyskanie dostępu seksual-

wisko rywalizacji męskiego nasienia 
(Baker, Bellis, 1995) oraz  powszechne 
pragnienie seksualnej różnorodności - 
można zasadnie twierdzić, że i daw
niej zachodziły okoliczności sprzyja
jące kontaktom przelotnym.

nego do kobiety, nie trwały zbyt długo. Im 
mniej czasu zajmują, z tym większą liczbą 
kobiet dany mężczyzna może kopulować. 
Długotrwale zabiegi, podobnie jak wysokie 
wymagania, przeszkadzają w funkcjonowa
niu mechanizmu adaptacyjnego nastawia
nego na maksymalizowanie liczby partne
rek.

Problem dostępności seksualnej. Męż
czyźni, jako pleć mniej inwestująca, po
winni być mniej wybredni w doborze prze
lotnych partnerek. Największe korzyści 
reprodukcyjne osiągają ci, którzy kierują 
swoje zabiegi ku kobietom dostępnym 
seksualnie. Angażowanie czasu i energii 
w staranie się o względy kobiety, która 
prawdopodobnie nie zgodzi się na seks, 
stoi w sprzeczności ze strategią kontaktów 
przelotnych.

Wydaje się, że w celu rozwiązania 
problemu dostępności seksualnej powinny 
się wykształcić u mężczyzn wyspecjali
zowane mechanizmy adaptacyjne, przeja
wiające się pod postacią określonych wy
mogów wobec partnerek związku prze
lotnego. Kobiety pruderyjne, niedoświad
czone seksualnie, konserwatywne albo
o niskim poziomie popędu seksualnego 
powinny mieć małe szanse. Ubrania sy
gnalizujące otwartość na seks, zachowania 
kojarzące się z rozwiązłością, które byłyby
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w najwyższym stopniu niepożądane u sta
łej partnerki, u partnerki przypadkowej 
mogą być w cenie, ponieważ stanowią 
oznakę seksualnej dostępności.

Problem wyczuwania płodności ko
biety. Z ewolucyjnego punktu widzenia 
mężczyzna dążący do kontaktu przelot
nego winien preferować kobiety charakte
ryzujące się cechami kojarzonymi z płod
nością. Im bardziej płodna kobieta, tym 
większe prawdopodobieństwo, że zajdzie 
w ciążę w wyniku pojedynczego aktu sek
sualnego. Natomiast mężczyźni poszuku
jący stałej partnerki powinni preferować 
młodsze kobiety o wyższej wartości roz
rodczej, ponieważ dają one większe szanse 
sukcesu reprodukcyjnego w przyszłości (w 
rozdziale 5 uzasadniam rozróżnienie na 
płodność i wartość rozrodczą).

Rozróżnienie to - na płodność i wartość 
rozrodczą - nie oznacza koniecznie, że 
w procesie selekcji ukształtowały się dwa 
odmienne wzory doboru partnerki, inny 
dla seksu przelotnego, inny przy dąże
niu do założenia rodziny. Dzięki niemu 
można natomiast tworzyć hipotezy doty
czące zmian w preferencjach związanych 
z wiekiem, a następnie je weryfikować. 
W kontaktach przelotnych najważniejsza 
jest płodność, co oznacza, że dążący do 
nich mężczyźni powinni - zgodnie z teo
retycznymi założeniami - pożądać kobiet 
płodnych.

Problem unikania zobowiązań. Można 
przypuszczać, że mężczyźni nastawieni na 
kontakty przelotne będą unikać kobiet, 
które zanim dojdzie do aktu miłosnego 
zażądają poważnych zobowiązań i zaanga
żowania. Im więcej mężczyzna inwestuje 
w jedną kobietę, tym mniejszą liczbę part
nerek może przyciągnąć. Kobiety żądające 
poważnych inwestycji skutecznie zmu
szają mężczyzn do przyjmowania strate
gii długoterminowych, co oczywiście stoi 
w sprzeczności z okazjonalnymi kontak
tami seksualnymi. Mężczyźni szukający 
związków przelotnych winni więc wystrze
gać się kobiet, które zanim zgodzą się na 
seks, wymagają od kandydata długofalo
wych zobowiązań lub podjęcia poważnych 
inwestycji.

Teoretycznie rzecz biorąc, przyjęcie przez 
mężczyznę krótkoterminowej strategii po
ciągało za sobą koszty i wymagało rozwią
zania wielu problemów adaptacyjnych. Je 
żeli w ewolucyjnej przeszłości mężczyźni 
zawsze nawiązywali kontakty przelotne, 
to można przypuszczać, że wykształciły 
się u nich mechanizmy psychiczne umoż
liwiające rozwiązywanie tych problemów. 
Takim mężczyznom powinny się więc 
podobać kobiety sygnalizujące łatwą do
stępność seksualną, wysoką płodność oraz 
niewielkie prawdopodobieństwo uwikłania 
ich w sieć zobowiązań. Spróbujmy teraz 
zweryfikować powyższe przypuszczenia 
na podstawie materiału empirycznego.

Dowody na istnienie wykształconej w toku ewolucji 
psychologii kontaktów przelotnych

Przelotny seks na ogól wymaga zgody 
dwóch stron. Pradawni mężczyźni, choćby 
pałali ogromną chęcią, nie mogli przecież 
uprawiać go samotnie. Także przynajmniej

niektóre z naszych protoplastek musiały 
od czasu do czasu go praktykować. Gdyby 
bowiem wszystkie kobiety w przeszło
ści trwały konsekwentnie w monogamii
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i nie uprawiały seksu przedmałżeńskiego, 
to mężczyźni nie mieliby żadnych spo
sobności nawiązywania kontaktów przelot
nych (Smith, 1984). Wyjątkiem, oczywi
ście, byłby seks pod przymusem - tym 
tematem zajmiemy się w rozdziale 11.

Pomimo powszechności i wielkiego 
ewolucyjnego znaczenia seksu przelot
nego, niemal wszystkie badania nad do
borem ludzi w pary koncentrowały się 
na małżeństwie. Związek przelotny - 
jako krótkotrwały i często utrzymywany 
w wielkiej tajemnicy - stanowi szczegól
nie trudny przedmiot studiów. Podczas 
badań prowadzonych przez Kinseya, do
tyczących obyczajowości seksualnej, wiele 
osób po pytaniu o seks pozamałżeński 
odmawiało wszelkiej współpracy (Kinsey, 
Pomery, Martin, 1948). Ci zaś, którzy jej 
nie przerwali, niejednokrotnie odmawiali 
odpowiedzi na te właśnie pytania.

Kontakty przelotne w formie roman
sów, przygód jednej nocy czy krótkotrwa
łych związków zdarzają się we wszyst
kich kulturach, nie są więc zjawiskiem 
nowym. Wiele elementów naszej psychiki 
i fizjologii świadczy o długiej historii prze
lotnego seksu, sięgającej daleko w głąb 
ewolucyjnych korzeni gatunku ludzkiego. 
Zacznijmy od dowodów fizjologicznych.

Św iadectw a fizjologiczne

Mechanizmy adaptacyjne, istniejące w na
szej psychice, anatomii, fizjologii oraz za
chowaniu, odzwierciedlają presje oddziału
jące podczas procesu doboru naturalnego. 
Tak jak lęk przed wężami przypomina
o dawnym niebezpieczeństwie, tak anato
mia i fizjologia seksualna człowieka ujaw
nia historię pradawnych strategii seksu 
przelotnego. Historię tę poznano dopiero 
niedawno, dzięki drobiazgowej analizie

wielkości męskich jąder, objętości ejaku
latu oraz zróżnicowań w zakresie produkcji 
nasienia.
Wielkość jąder. Wiele elementów fizjolo
gii wskazuje na długą historię promisku
ityzmu. Jednym z nich jest wielkość jąder 
mężczyzny. W świecie zwierząt duże jądra 
powstawały w wyniku silnej rywalizacji 
plemników dwóch albo więcej samców 
w narządach rodnych samicy, która kopu
lowaia w tym samym czasie z więcej niż 
jednym partnerem (Short, 1979; Smith, 
1984). Zjawisko rywalizacji nasienia wy
wiera na samce presję ewolucyjną; cho
dzi o to, aby produkować jak najwięcej 
plemników. W wyścigu do komórki jajowej 
wytrysk bardziej obfity, zawierający więcej 
nasienia, ma większe szanse zwycięstwa.

Jądra mężczyzny są w stosunku do 
wagi ciała o w!iele większe niż jądra 
goryla czy orangutana. Jądra goryla sta
nowią 0,018% wagi jego ciała, a jądra 
orangutana - 0,048% (Short, 1979; Smith,
1984). Natomiast jądra człowieka stanowią 
0,079% wagi ciała mężczyzny, czyli o 60% 
więcej niż orangutana i ponad cztero
krotnie więcej niż goryla. Ich wielkość 
jest przekonującym argumentem na rzecz 
tezy, że w przeszłości kobietom zdarzało 
się uprawiać seks z więcej niż jednym 
mężczyzną w ciągu kilku dni. Taki roz
miar jąder byłby niemożliwy, gdyby nie 
było rywalizacji nasienia. Oznacza to, że 
przedstawiciele obydwu płci nawiązywali 
od czasu do czasu kontakty przelotne. 
Jednak to wcale nie ludzie mają największe 
jądra spośród naczelnych. Jądra mężczyzny 
są o wiele mniejsze niż jądra bardzo pro
miskuitycznych szympansów, stanowiące
0,269% ich wagi ciała, to jest ponad trzy
krotnie więcej niż u ludzi. Wynika z tego, 
że nasi przodkowie rzadko kiedy dorów
nywali szympansom w promiskuityzmie 
i przypadkowym seksie.
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Aby uzyskać obrazowe porównanie 
seksualności ludzi i szympansów, Wran
gham (1993) zsumował dane z licznych ba
dań, poświęconych liczbie partnerów sek
sualnych przypadających na jeden poród 
u samic z rzędu naczelnych. U monoga
micznych goryli na jeden poród przypada 
tylko jeden partner. Ocenia się, że u ko
biet na jeden poród przypada średnio 1,1 
partnera, czyli o 10% więcej niż u goryli. 
U samic pawiana na jeden poród przypada 
ośmiu partnerów, u szympansów bonobo
- dziewięciu, a u zwykłych szympansów 
(Pan troglodytes) - trzynastu. Tak więc, 
obyczaje prowadzące do rywalizacji nasie
nia - utrzymywanie przez samice kontak
tów seksualnych z wieloma samcami - 
pozostają w bezpośrednim związku z obję
tością ejakulatu. U ludzi występuje wyższy 
poziom rywalizacji nasienia niż u monoga
micznych goryli, ale znacznie niższy niż 
u promiskuitycznych szympansów.

Odmiany inseminacji. Innym świa
dectwem przelotnych stosunków seksu
alnych w naszej ewolucyjnej przeszłości 
jest zróżnicowanie w zakresie produkcji 
nasienia oraz inseminacji (Baker, Bellis,
1995). Badano na przykład wpływ rozsta
nia partnerów na produkcję nasienia. Trzy
dzieści pięć par zgodziło się dostarczać 
do analizy nasienie uwolnione podczas 
stosunku, zebrane w prezerwatywie albo 
wypływające z kobiety po fakcie. Partnerzy 
byli przedtem rozdzieleni na krótszy lub 
dłuższy czas.

Okazało się, że im dłuższy był czas 
rozłąki, tym więcej nasienia mąż pozosta
wiał w żonie w efekcie stosunku. Kiedy 
małżonkowie bez przerwy byli razem, 
w wytrysku znajdowało się średnio 389 
milionów plemników. Po długim rozstaniu 
natomiast, w wytrysku znajdowało się 712 
milionów plemników, a więc prawie dwu

krotnie więcej. Liczba plemników rośnie, 
ponieważ na skutek rozłąki małżonków 
mogło dojść do seksu pozamałżeńskiego, 
a w konsekwencji pojawienia się w narzą
dach rodnych kobiety plemników rywala. 
Zwiększenia objętości nasienia w takiej sy
tuacji należało więc oczekiwać, jeżeli rze
czywiście w przeszłości gatunku ludzkiego 
występowały zjawiska seksu przelotnego 
oraz małżeńskiej niewierności. Warto za
uważyć, że wzrost objętości nie zależał od 
czasu, jaki upłynął od ostatniego wytrysku. 
Nawet, jeżeli mężczyzna w międzyczasie 
miał wytrysk w wyniku masturbacji, to po 
połączeniu się z partnerką był on większy, 
gdy przez dłuższy czas byli rozdzieleni.

Wzrost objętości nasienia po dłuższej 
rozłące partnerów daje większą szansę, 
że nasienie ewentualnego rywala zosta
nie wyparte lub zniszczone. Mężczyzna 
umieszcza w organizmie kobiety tyle wła
snych plemników, że mogą one wyprzeć 
te, które zostały tam po poprzednim sto
sunku. W ten sposób utrzymuje względnie 
stały poziom nasycenia jej ciała swoim 
nasieniem. Występowanie u mężczyzn me
chanizmu fizjologicznego, polegającego na 
zwiększaniu objętości nasienia, jeżeli part
nerka miała sposobność dokonania zdrady, 
dowodzi, że w ewolucyjnej historii gatunku 
ludzkiego zdarzały się stosunki pozamał
żeńskie, przynajmniej od czasu do czasu.

Różne kształty plemników: plemniki 
zapładniające i plemniki „kamikadze”
Plemniki ludzkie nie są jednego kształtu 
(Baker, Bellis, 1995). Najczęściej spotyka 
się plemniki z główką w kształcie stożka 
i długą wicią. Ich zadaniem jest jak naj
szybsze pokonanie przestrzeni kanału rod
nego i zapłodnienie komórki jajowej. Dru
gim typem jest plemnik-kamikadze. Ma on 
skręcony ogonek i posuwa się znacznie 
wolniej.
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Ostatnie badania wskazują, że plemniki
o skręconym ogonku mają do spełnienia 
także inną funkcję: wydaje się, że ich 
zadaniem jest blokowanie nasienia rywala. 
W pewnym eksperymencie stwierdzono, 
że organizm mężczyzny produkuje więcej 
plemników blokujących, jeżeli zwiększa 
się prawdopodobieństwo, że kobieta miała 
stosunek z innym mężczyzną (Baker, Bel
lis, 1995, s. 267). Po umieszczeniu więk
szej liczby plemników blokujących kobieta 
po następnych stosunkach zatrzymywała 
mniejsze ilości nasienia. Obydwa te zjawi
ska wspierają hipotezę, że plemniki o za
kręconym ogonku mają za zadanie raczej 
blokować niż zapladniać, choć niewątpliwie 
ta prowokacyjna teza wymaga dalszych 
badań.

Wielkość ludzkich jąder, zróżnicowanie 
produkcji nasienia oraz różnice w budowie 
plemników stanowią fizjologiczne oznaki 
długiej, ewolucyjnej historii seksualnych 
kontaktów przelotnych u człowieka. Ist
nienie tych mechanizmów nie jest jedy
nym dowodem. Również w psychice czło
wieka odnaleźć można ślady przeszłości 
pełnej przelotnego seksu.

Św iadectw a psycholog iczne

W tej części zajmiemy się psycholo
gicznym i aspektami seksu przelotnego
- pragnieniem seksualnej odmiany, ilo
ścią czasu, jaki upływa do podjęcia sto
sunku, obniżeniem wymagań względem 
partnerki, charakterem i częstotliwością 
fantazji seksualnych oraz zjawiskiem „go
dziny zamknięcia” .

Pragnienie posiadania w ielu partne
rów seksualnych. Podstawową korzyścią 
z przelotnych kontaktów seksualnych było 
dla naszego przodka spłodzenie większej 
liczby potomków. Problem adaptacyjny

mężczyzny polegał więc na zapewnieniu 
sobie możliwie dużej liczby partnerek. 
W tym celu wykształciło się w mężczy
znach wiele mechanizmów psychicznych 
motywujących ich do zdobywania wielu 
kobiet.

Jednym z psychologicznych rozwiązań 
problemu dostępu do wielu partnerek jest 
staromodna żądza - u mężczyzn wykształ
ciło się potężne pragnienie seksu. Męż
czyźni nie zawsze się nim kierują, ale 
stanowi ono bardzo silną motywację: „Na
wet, jeżeli tylko jeden bodziec na tysiąc 
zostaje zrealizowany, to i tak funkcją pożą
dania pozostaje motywowanie mężczyzny 
do stosunku seksualnego” (Symons, 1979, 
s. 207).

W pewnym badaniu pytano studentów 
amerykańskich obojga płci, ilu partnerów 
seksualnych chcieliby mieć w różnych 
przedziałach czasu, począwszy od najbliż
szego miesiąca, a skończywszy na całym 
życiu (Buss, Schmitt). Wyniki zamiesz
czone na rycinie 6.1 dowodzą, że na każ
dym etapie życia mężczyźni chcą mieć 
więcej partnerów seksualnych niż kobiety.

Na przykład w ciągu roku od momentu 
badania mężczyźni chcieliby mieć ponad 
6 partnerek seksualnych, podczas gdy ko
biety mówiły o jednym partnerze. W ciągu 
trzech lat mężczyźni wymieniali liczbę 
10 partnerek, podczas gdy kobietom wy
starczało tylko dwóch partnerów. Różnica 
między kobietami a mężczyznami rosła 
wraz z czasem. W ciągu całego życia męż
czyźni chcieliby mieć 18 kobiet, a kobie
tom wystarczyłoby jedynie 4-5 partnerów.

Ilość czasu  przed podjęciem stosunku.
Innym psychologicznym mechanizmem 
adaptacyjnym umożliwiającym zdobycie 
licznych partnerek jest dążenie do skró
cenia czasu, jaki upływa od chwili po
znania kobiety do próby podjęcia z nią
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RYCINA 6.1 Pożądana liczba partnerów seksualnych

Osoby badane wypełniały puste miejsca w tabeli, wpisując liczbę partnerów seksualnych, którą chciałyby mieć w określonych 
przedziałach czasowych.

Źródło: Buss, Schmitt, 1993. Copyright © 1993 by the American Psychological Association.

stosunku seksualnego. Im mniej czasu 
mężczyzna na to przeznacza, z tym więk
szą liczbą kobiet może odbyć stosunek. 
Poświęcenie większej ilości czasu na zdo
bycie jednej kobiety pochłania jego energię
i stoi w sprzeczności ze strategią zdobywa
nia jak największej liczby partnerek.

Uczestniczący w badaniu studenci oboj
ga płci oceniali, jak długo musieliby znać 
osobę, która im się podoba, aby odbyć 
z nią stosunek: godzinę, dzień, tydzień, 
miesiąc, sześć miesięcy, rok, dwa lata czy 
pięć lat (Buss, Schmitt, 1993). W obu 
grupach stwierdzono, że najbardziej praw
dopodobny jest okres pięciu lat znajomości 
(zob. ryc. 6.2). Tam jednak, gdzie w grę 
wchodziły krótsze okresy, mężczyźni wy

przedzali kobiety w gotowości szybszego 
podjęcia stosunku.

Mężczyźni, średnio rzecz biorąc, go
dziliby się na seks zaledwie po tygodniu 
znajomości. Kobiety przeciwnie - oce
niały możliwość podjęcia stosunku po tak 
krótkiej znajomości jako wysoce niepraw
dopodobną. Badani studenci powątpiewali 
w możliwość odbycia stosunku po go
dzinie znajomości, ale swych wątpliwości 
nie wyrażali zdecydowanie. Natomiast dla 
większości kobiet seks po godzinie znajo
mości jest zupełnie niemożliwy. Podobnie 
jak w wypadku - pożądania preferowanie 
krótkich zalotów przez mężczyznę stanowi 
częściowe rozwiązanie adaptacyjnego pro
blemu uzyskania dostępu seksualnego do 
jak największej liczby partnerek.
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RYCINA 6.2 Prawdopodobieństwo zgody na stosunek

Osoby badane oceniały prawdopodobieństwo zgody na stosunek seksualny z postrzeganym jako atrakcyjny osobnikiem pici 
przeciwnej po określonym czasie znajomości.

Źródło: Buss, Schmitt, 1993. Copyright © 1993 by the American Psychological Association.

Obniżenie wymagań wobec partne
rek związku przelotnego. Kolejnym me
chanizmem psychicznym umożliwiającym 
mężczyznom liczne kontakty przelotne 
jest obniżenie wymagań w stosunku do 
ewentualnych partnerek. Wysokie wyma
gania dotyczące wieku, inteligencji, cha
rakteru i statusu rodzinnego wykluczają 
większość kandydatek. Natomiast obniże
nie wymagań sprawia, że w kręgu uwagi 
może się ich znaleźć dużo więcej.

Grupę studentów i studentek zapytano
o minimalny i maksymalny wiek partnera 
w związku stałym i przelotnym (Buss, 
Schmitt, 1993). Przedział wieku akcep
towanego przez studentów w wypadku 
związku przelotnego był o cztery lata dłuż
szy niż akceptowanego przez studentki.

Mężczyźni w tym wieku gotowi są na
wiązać związek z kobietą między 16 a 28 
rokiem życia, podczas gdy kobiety wy
magają, aby ich partner w takim związku 
miał nie mniej niż 18 lat i nie więcej niż 
26. Obniżenie stawianych przez mężczyzn 
wymagań w kwestii wieku nie dotyczy 
potencjalnych partnerek związku stałego - 
tu najniższy dopuszczalny wiek wynosi 17 
lat, a najwyższy - 25.

Obniżenie wymagań dotyczy wielu in
nych cech poza wiekiem. We wspomnia
nym badaniu mężczyźni mieli zdecydo
wanie mniejsze niż kobiety wymagania 
dotyczące 41 spośród 67 cech potencjal
nie pożądanych u partnera związku prze
lotnego. Jeśli w grę wchodziły krótkie 
spotkania, mężczyźni akceptowali kobiety
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o mniejszym uroku, wykształceniu, szczo
drości, uczciwości, niezależności, uprzej
mości, inteligencji, lojalności, poczuciu 
humoru, talentach towarzyskich, zamoż
ności, odpowiedzialności, spontaniczności, 
sprawności fizycznej, skłonności do współ
pracy i dojrzałości emocjonalnej. Męż
czyźni obniżają więc swoje wymagania, 
dzięki czemu łatwiej im zdobyć wiele 
partnerek seksualnych.

Kiedy oceniano 61 cech niepożąda
nych u partnera seksu przelotnego, to 
aż jedną trzecią pozycji kobiety zaliczyły 
do bardziej niepożądanych niż mężczyźni. 
Mężczyźni zgłaszali mniej obiekcji wobec 
takich cech, jak gwałtowność, przemoc, 
biseksualizm, bycie nielubianym przez in
nych, nadmierny pociąg do alkoholu, ni
skie wykształcenie, zaborczość, rozwią
złość, samolubność, brak poczucia humoru 
oraz brak wrażliwości. Jedynie cztery po
zycje mężczyźni uznali za bardziej niepożą
dane niż kobiety, a mianowicie slaby popęd 
seksualny, nieatrakcyjność fizyczną, doma
ganie się zaangażowania oraz nadmierne 
owłosienie (ostatnia cecha jest prawdopo
dobnie sygnałem zaburzeń endokrynolo
gicznych, polegających na zbyt dużej pro
dukcji testosteronu; kobiety z owłosioną 
twarzą, piersiami, tułowiem czy udami 
częściej mają problemy z owulacją - zob. 
Held, Nader, Rodriguez-Rigau, Smith, Ste
inberger, 1984; Steinberger, Rodriguez
-Rigau, Smith, Held, 1981). Widać więc 
wyraźnie, że mężczyźni bardziej niż ko
biety obniżają wymagania w stosunku do 
przelotnych partnerów.

Obniżenie wymagań nie znaczy jednak, 
że mężczyźni wcale ich nie mają. Są one 
ściśle dopasowane do strategii nawiązy
wania kontaktów z wieloma partnerkami. 
Mężczyźni nie cenią u przelotnych partne
rek takich cech, jak pruderia, zachowaw
czość czy słaby popęd płciowy. W prze

ciwieństwie do oczekiwań względem sta
łej partnerki, w cenie jest doświadczenie 
seksualne, co odzwierciedla przekonanie, 
że kobiety doświadczone seksualnie są 
łatwiejsze niż kobiety niedoświadczone. 
Mężczyźni czują odrazę do rozwiązłości 
u potencjalnej żony, ale u tymczasowej 
partnerki jest ona obojętna lub nawet 
w pewnym stopniu pożądana. Rozwiązłość, 
silny popęd płciowy oraz doświadczenie 
seksualne kobiety sygnalizują prawdopo
dobnie mężczyźnie, że łatwo nawiąże prze
lotny kontakt seksualny. Natomiast pru
deria i slaby popęd płciowy stanowią dla 
niego przeszkodę w realizowaniu własnej 
strategii seksualnej.

Charakterystyczną cechą obniżenia 
przez mężczyzn wymagań względem tym
czasowej partnerki jest zmiana nasta
wienia do zaangażowania uczuciowego. 
Mężczyźni przykładają do niego bardzo 
dużą wagę, jeżeli chodzi o partnerki stałe 
(+2,17), lecz jest ono niemal niepożądane 
u partnerek przelotnych (-1,40) (Buss, 
Schmitt, 1993). Co więcej, nie przeszkadza 
im w doborze takich partnerek ich związek 
z innym mężczyzną, gdyż dzięki temu 
zmniejsza się niebezpieczeństwo uczucio
wego zaangażowania ze strony kobiety. 
Wszystkie te ustalenia potwierdzają hipo
tezę, że mężczyźni zmieniają upodobania, 
aby minimalizować koszty związku prze
lotnego.

Zjawisko „godziny zamknięcia” . Inny 
psychologiczny aspekt męskiej strategii 
seksu przelotnego ujawniają badania nad 
zmianami ocen atrakcyjności osobników 
płci przeciwnej w barach dla osób sa
motnych w miarę zbliżania się godziny 
zamknięcia (Gladue, Delaney, 1990; Nida, 
Koon, 1983; Pennebaker, Dyer, Caulkins, 
Litowixz, Ackerman, Anderson, 1979). 
Przeprowadzając jedno z takich badań,
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poproszono 137 mężczyzn i 80 kobiet
o to, aby o godzinie 21.00, 22.30 oraz 
24.00 ocenili w dziesięciopunktowej skali 
atrakcyjność osobników pici przeciwnej 
(Gladue, Delaney, 1990). Im bliżej było 
godziny zamknięcia, tym bardziej zwięk
szała się atrakcyjność kobiet w oczach 
mężczyzn. O godzinie 21.00 średnia ocen 
wynosiła 5,5, ale o północy już 6,5. Kobiece 
oceny męskiej atrakcyjności również rosły 
w miarę upływu czasu, ale były ogólnie 
niższe. Kobiety o 21.00 oceniały mężczyzn 
średnio na niecałe 5 punktów, a o północy 
średnia ocena wzrosła do 5,5 (zob. ryc. 
6.3).

Mężczyźni i kobiety w barach wraz ze zbliżaniem się 
godziny zamknięcia coraz wyżej oceniają atrakcyjność 
osobników pici przeciwnej; zjawisko to jest niezależne od 
ilości spożytego alkoholu. Mężczyźni w barze oceniali 
kobiety, a kobiety mężczyzn.

Źródło: Gladue, Delaney, 1990. Copyright © 1993 by the 
American Psychological Association.

Męskie zmiany ocen atrakcyjności bli
sko godziny zamknięcia baru nie miały 
związku z ilością wypitego alkoholu. Nie

zależnie od tego, ile drinków wypił 
dany mężczyzna, atrakcyjność kobiet ro
sła w jego oczach w miarę zbliżania się 
północy. Często odnotowywane zjawisko 
„piwnego oszołomienia” , w którym męż
czyźni wraz z postępami upojenia alko
holowego postrzegają kobiety jako coraz 
bardziej atrakcyjne, tutaj trzeba zastąpić 
innym wyjaśnieniem. Wraz ze zbliżaniem 
się godziny zamknięcia zmniejszają się 
szanse na kontakt seksualny. Robi się 
coraz później, a mężczyzna nikogo jeszcze 
nie poderwał, więc coraz bardziej docenia 
te kobiety, które pozostały. W ten sposób 
uzyskuje dodatkową motywację do działa
nia. Zjawisko „godziny zamknięcia” wydaje 
się stanowić psychologiczne rozwiązanie 
problemu seksualnej dostępności; wymogi 
stawiane potencjalnym partnerkom obni
żają się w miarę, jak kurczą się możliwości 
nawiązania kontaktu.

Różnica płci a fantazje seksualne.
Fantazje seksualne są następną oznaką 
psychiczną ewolucyjnej historii męskiej 
skłonności do promiskuityzmu. Fantazje 
nie są oczywiście czynami, ale mówią 
wiele o pragnieniach, rzutujących na po
stępowanie kobiet i mężczyzn. Badania 
dowodzą wielkiej odmienności męskich 
i kobiecych fantazji seksualnych. Studia 
prowadzone w Japonii, Wielkiej Brytanii
i Stanach Zjednoczonych wykazały, że 
mężczyźni mają około dwukrotnie wię
cej fantazji seksualnych niż kobiety (E l
lis, Symons, 1990; Wilson, 1987). Męskie 
sny dotyczą seksu częściej niż kobiece. 
W fantazjach seksualnych mężczyzn czę
ściej występują nieznane osoby albo wiele 
partnerek. Większość mężczyzn stwier
dza, że w jednym i tym samym marzeniu 
często zmieniają partnerki, podczas gdy 
kobietom zdarza się to bardzo rzadko - 
aż 43% kobiet (wobec jedynie 12% męż



200 ŻYCIE PŁCIOWE I WYBÓR PARTNERA

czyzn) twierdzi, że nigdy nie zmienia part
nerów podczas jednego marzenia sennego. 
32% mężczyzn wobec zaledwie 8% kobiet 
marzy o stosunkach seksualnych z po
nad tysiącem partnerów. Typowe męskie 
marzenie wygląda następująco: „Jestem 
burmistrzem małego miasteczka, pełnego 
nagich dziewcząt w wieku od 20 do 24 
lat. Przechadzając się ulicami, wybierani 
najładniejszą w danym dniu dziewczynę, 
która mi się oddaje. Wszystkie kobiety 
są ulegle, ilekroć mam na nie ochotę” 
(Barclay, 1973, s. 209). Istotą męskich 
fantazji jest więc duża liczba partnerek 
i ich różnorodność.

Mężczyźni w swych marzeniach kon
centrują się na częściach ciała i pozy
cjach seksualnych, pomijają zaś kontekst 
emocjonalny. Ich fantazje są bardzo wizu
alne, przedstawiają nagie ciała w ruchu. 
Podczas snucia marzeń seksualnych 81% 
mężczyzn, wobec zaledwie 43% kobiet, 
skupia się na obrazach, a nie na uczuciach. 
W obrazach tych często występują kobiety, 
które znacznie się obnażają, sygnalizując 
tym, że są łatwe i nie domagają się żadnych 
zobowiązań. Jak zauważyli psychologowie 
ewolucyjni, Bruce Ellis i Donald Symons: 
„Najbardziej uderzającą cechą [męskich 
fantazji] jest to, że seks polega w nich na

czystej żądzy i dążeniu do fizycznego za
spokojenia, wolnego od krępujących zobo
wiązań, więzi emocjonalnych, skompliko
wanych podchodów, flirtów, zalotów i roz
budowanej gry miłosnej” (Ellis, Symons, 
1990, s. 544). Fantazje te są świadectwem 
psychiki nastawionej na zdobywanie wielu 
kobiet.

Natomiast w kobiecych fantazjach sek
sualnych często występują znani danej 
kobiecie partnerzy. Aż 95% Amerykanek 
wobec jedynie 28% Amerykanów stwier
dza, że ich fantazje dotyczą osoby, z którą 
pozostają w związku miłosnym i seksu
alnym. Dla kobiet uczucia i charakter są 
najważniejsze. 41% kobiet i tylko 16% 
mężczyzn stwierdza, że koncentruje się 
w swych marzeniach na emocjach wy
obrażanego partnera. 57% kobiet i 19% 
mężczyzn skupia się na uczuciach, a nie 
na obrazach. Jak zauważyła jedna z respon
dentek. „Zwykle myślę o facecie, z którym 
jestem. Czasami uświadamiam sobie, że 
uczucia zaraz mnie pochłoną, zdominują, 
zagarną” (Barclay, 1973, s. 211). Kobiety 
w fantazjach seksualnych kładą nacisk na 
czułość, miłość i zaangażowanie. Sposób, 
w jaki partner się do nich odnosi, jest waż
niejszy od jego wyglądu (Ellis, Symons,
1990).

Świadectwa behawioralne

Zarówno świadectwa fizjologiczne, jak 
psychologiczne odzwierciedlają wielowie
kową dążność mężczyzn do krótkich, prze
lotnych kontaktów seksualnych z licznymi 
kobietami. W niniejszej części uzupełnimy 
ten obraz, pokazując, jak - niezależnie od 
kultury - mężczyźni częściej niż kobiety 
zabiegają o kontakty przelotne.

Romanse pozamalżeńskie. We wszyst
kich kulturach mężczyźni częściej mają 
pozamalżeńskie kontakty seksualne niż 
kobiety. Z badań Kinseya wynika, że około 
50% mężczyzn wobec 26% kobiet miało 
romanse pozamalżeńskie (Kinsey i in., 
1948, 1953). Niektóre badania świadczą
o zmniejszaniu się tej luki. W  jednym
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z nich, przeprowadzonym na 8000 mężatek 
i żonatych mężczyzn, stwierdzono, że 40% 
mężczyzn i 36% kobiet przyznało się do 
co najmniej jednego romansu (Athanasiou, 
Shaver, Tavris, 1970). Raport Hite’a doty
czący obyczajów seksualnych mówi o 75% 
mężczyzn i 70% kobiet, choć przyznano, 
że próby nie były reprezentatywne (Hite, 
1987). Bardziej reprezentatywne badania, 
na przykład prowadzone przez Hunta na 
982 mężczyznach i 1044 kobietach, wy
kazały 41% mężczyzn oraz 18% kobiet 
(Hunt, 1974). Pomimo różnych szacunków 
i zmniejszania się luki między kobietami 
a mężczyznami wszystkie badania potwier
dzają, że mężczyźni mają więcej poza
małżeńskich romansów i z większą liczbą 
partnerek.

Antropolog Thomas Gregor w nastę
pujących słowach opisał seksualne od
czucia mężczyzn z plemienia Mehinaku 
w Amazonii: „Atrakcyjność seksualną ko
biet mierzy się tam w skali, od «bez 
smaku» (mana) do «przepyszna» (awi
rintyapa) [...]” (Gregor, 1985, s. 84). Co 
więcej, jak zauważa Gregor, „przykro po
wiedzieć, seks z małżonką jest mana, 
a z kochanką - prawie zawsze awirintyapa 
(Gregor, 1985, s. 72). Najlepiej podsumo
wał to Kinsey: „Nie ma chyba wątpliwości, 
że mężczyźni przez cale życie uprawialiby 
seks z wieloma partnerkami, gdyby nie 
ograniczenia społeczne [...], kobiety na
tomiast są o wiele mniej zainteresowane 
dużą liczbą partnerów” (Kinsey, Pomeroy, 
Martin, 1948, s. 589).

Prostytucja. Prostytucja, a więc względ
nie swobodna wymiana usług seksual
nych na korzyści ekonomiczne, jest in
nym dowodem wielkiego zapotrzebowania 
mężczyzn na przelotny seks (Symons, 
1979). Występuje ona we wszystkich zna

nych społecznościach, od afrykańskiego 
plemienia Azande do północnoamerykań
skiego plemienia Zuni (Burley, Symanski, 
1981). Ocenia się, że w Stanach Zjed
noczonych jest od 100 tysięcy do 500 
tysięcy prostytutek, w Tokio ponad 130 
tysięcy, w Polsce 230 tysięcy, a w sto
licy Ftiopii, Addis Abebie - 80 tysięcy. 
W Niemczech jest 50 tysięcy zareje
strowanych prostytutek, a trzy razy tyle 
pracuje nielegalnie. We wszystkich spo
łecznościach klientami są głównie męż
czyźni. Kinsey stwierdził, że 69% Ame
rykanów zdarzało się korzystać z usług 
prostytutki, a 15% regularnie rozładowuje 
w ten sposób napięcie seksualne. Ana
logiczne liczby dla kobiet są tak niskie, 
że regularnego korzystania przez kobiety 
z płatnych usług seksualnych w ogóle nie 
bierze się pod uwagę (Kinsey, i in., 1948, 
1953).

Powszechność prostytucji nie znaczy, 
że jest ona adaptacją wykształconą w toku 
doboru naturalnego. Należy ją raczej poj
mować jako konsekwencję dwóch jedno
cześnie działających czynników: zapotrze
bowania mężczyzn na przelotny seks oraz 
istnienia kobiet, które decydują się z powo
dów ekonomicznych lub innych oferować 
usługi seksualne w zamian za korzyści 
materialne.

Fizjologiczne, psychologiczne i beha
wioralne świadectwa wskazują na to, że 
w historii gatunku ludzkiego przelotne 
kontakty seksualne odgrywały istotną rolę 
(zob. tabela 6.1). Trzeba pamiętać, że 
męskie zapotrzebowanie na przelotny seks 
niesie ze sobą wysokie koszty, jest bowiem 
destrukcyjne psychicznie i prowadzi do 
konfliktu płci. Aby - korzystając z wiedzy 
psychologicznej - zmniejszać napięcia spo
łeczne, trzeba dogłębnie zrozumieć pod
stawowe różnice między płciami w odnie
sieniu do seksu przelotnego.
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TABELA 6.1 Oznaki istnienia więzi niemonogamicznych w historii gatunku ludzkiego 

Oznaki behawioralne

Romanse pozamalżeńskie we wszystkich znanych społecznościach 

Prostytucja

Oznaki fizjologiczne

Objętość nasienia

Budowa plemnika -  plemniki „kamikadze" i blokujące

Oznaki psychologiczne

Męska zazdrość seksualna 

Pragnienie różnorodności seksualnej

Kontakty przelotne u kobiet

W niniejszej części zajmiemy się ko
bietami. Po pierwsze, omówimy dowody, 
świadczące o nawiązywaniu przez nie 
przelotnych kontaktów seksualnych, za
równo obecnie, jak i prawdopodobnie 
w przeszłości. Po drugie, rozważymy hi
potezy na temat korzyści adaptacyjnych, 
jakie pradawne kobiety mogły odnosić 
z kontaktów przelotnych. Na koniec prze
analizujemy dowody empiryczne przyta
czane w celu wspierania różnych hipotez 
tłumaczących zjawisko seksu przelotnego 
u kobiet.

Św iadectw a kobiecego seksu  
przelotnego

Kobiety ponoszą znacznie większe mini
malne koszty spłodzenia dziecka niż męż
czyźni - 9 miesięcy ciąży, w porównaniu 
do wysiłku włożonego w jeden stosunek 
płciowy. Z tego powodu ewolucyjne teorie 
doboru partnera podkreślają ogromne ko
rzyści reprodukcyjne, jakie związki prze

lotne przynoszą mężczyznom (np. Kenrick 
i in., 1990; Symons, 1979; Trivers, 1972). 
W przeszłości mężczyźni wynosili z kon
taktów przelotnych znaczne i bezpośred
nie korzyści w postaci dodatkowych dzieci. 
Żonaty mężczyzna mający dwoje dzieci 
może w wyniku pojedynczego kontaktu 
seksualnego zwiększyć rozmiary swojego 
sukcesu reprodukcyjnego o 50%. Nato
miast kobieta zamężna nie może zwięk
szyć rozmiarów swojego sukcesu repro
dukcyjnego, romansując z dziesiątkami 
mężczyzn, chyba że jej mąż jest bezpłodny, 
niezdolny do odbycia stosunku, lub nieza
interesowany uprawianiem z nią seksu.

Być może z powodu prostoty teo
rii inwestycji rodzicielskiej oraz licznych 
dowodów na jej poparcie wielu badaczy 
przeoczyło podstawowy fakt, że liczba kon
taktów przelotnych musi być dla mężczyzn
i kobiet identyczna. Ilekroć mężczyzna 
ma przelotny kontakt seksualny z kobietą, 
której dotąd nie znal, to i ona ma taki 
kontakt z nieznanym mężczyzną.
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Gdyby nasze protoplastki nie uczestni
czyły w kontaktach przelotnych, to u męż
czyzn nie mogłoby się rozwinąć takie silne 
na nie zapotrzebowanie (Smith, 1984). To 
zapotrzebowanie, jeżeli było zaspokajane 
za obopólną zgodą, a nie przemocą, wyma
gało kobiecej gotowości na przelotny seks. 
Gdyby zaś kobiety godziły się na przelotny 
seks bez żadnej z tego dla siebie ko
rzyści, przeczyłoby to logice ewolucyjnej. 
Rzeczywiście, istnieją oznaki, że pradawne 
kobiety nawiązywały przelotne kontakty 
seksualne, a pierwszą z nich jest fizjologia 
kobiecego orgazmu.

Kobiecy orgazm. Fizjologia kobiecego 
orgazmu wskazuje na istnienie zjawiska 
seksu przelotnego w historii gatunku ludz
kiego. Dawniej sądzono, że celem orga
zmu kobiety jest jej rozluźnienie, sprzy
jające zatrzymywaniu w narządach rod
nych większej ilości nasienia. Gdyby jed
nak funkcją orgazmu było przeciwdziałanie 
wypływaniu plemników, to odpływ  ten 
zmniejszałby się wraz z upływem czasu 
po odbyciu stosunku. Tak jednak nie jest. 
Nie stwierdzono związku między upływem 
czasu a liczbą wypływających plemników 
(Baker, Bellis, 1995).

W ciągu 30 minut od stosunku z ko
biety wypływa średnio około 35% mę
skiego nasienia. Jeżeli jednak kobieta prze
żywa orgazm, to zatrzymuje około 70% 
spermy, wydalając na zewnątrz jedynie 
około 30%. Te 5% różnicy to niewiele. 
Jeżeli jednak powtarzało się to z kobiety 
na kobietę, z pokolenia na pokolenie, 
wówczas w toku ewolucji mogła się wy
tworzyć presja selekcyjna, faworyzująca 
kobiety przeżywające orgazm. Brak or
gazmu prowadzi do wydalania większej 
ilości nasienia. Tak więc funkcją orga
zmu kobiecego jest wciągnięcie plemni
ków z pochwy do szyjki macicy i ma

cicy, przez co zwiększają się szanse za
płodnienia.

Ilość nasienia zatrzymywanego w or
ganizmie kobiety związana jest również 
z jej ewentualnym zaangażowaniem w po
zamalżeński romans. Kobiety, romansu
jąc, szkodzą interesom reprodukcyjnym 
swoich mężów. W ogólnokrajowym bada
niu, obejmującym 3679 kobiet z Wielkiej 
Brytanii, poproszono je o odnotowywa
nie cyklów miesiączkowych oraz stosun
ków seksualnych zarówno z mężami, jak
i z ewentualnymi kochankami. Okazało się, 
że kobiety mające romanse podejmowały 
stosunki seksualne, najczęściej nieświa
domie, blisko momentu owulacji, a więc 
wtedy, gdy prawdopodobieństwo zajścia 
w ciążę było największe (Baker, Bellis,
1995).

Behawioralne świadectwa związków 
pozamalżeńskich. Behawioralne świa
dectwa wskazują, że kobiety we wszyst
kich społecznościach, z wyjątkiem skrajnie 
restrykcyjnych, od czasu do czasu nawią
zują seksualne kontakty pozamalżeńskie. 
Ocenia się, że w Stanach Zjednoczonych 
odsetek romansujących mężatek wynosi 
od 20% do 50% ogółu zamężnych ko
biet (Athanasiou i in., 1970; Buss, 1994; 
Glass, Wright, 1992; Hunt, 1974; Kinsey
i in., 1948, 1953). Związki pozamalżeńskie 
odnotowywano również, mimo okrywają
cej je zasłony tajemnicy, w dziesiątkach 
społeczności plemiennych, włączając w to 
plemiona Ache z Paragwaju (Hill, Hurtado,
1996), Yanomamö z Wenezueli (Chagnon, 
1983), Tiwi z Australii (Hart, Pilling, 
1960), !Kung z Botswany (Shostak, 1981) 
oraz Mehinaku z Amazonii (Gregor, 1985). 
Obserwacja społeczeństw nowoczesnych
i plemiennych nie wskazuje więc, iżby ko
biety niezmiennie i konsekwentnie trwały 
przy strategii monogamicznej.
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W sumie, wiele świadczy o tym, że 
w przeszłości niektóre kobiety nie zawsze 
obstawały przy monogamii. Potwierdzają 
to badania fizjologiczne dotyczące wielko
ści jąder u naczelnych, przebiegu insemi
nacji, zatrzymywania nasienia w organi
zmie oraz kobiecego orgazmu. Potwierdza 
to również fakt występowania we wszyst

kich znanych społecznościach związków 
pozamalżeńskich. Dowodem psychologicz
nym jest istnienie bardzo silnego zapo
trzebowania mężczyzn na utrzymywanie 
stosunków z wieloma kobietami, co nie 
mogłoby się urzeczywistnić, gdyby nie 
było chętnych kobiet (wykluczamy przy
padki przemocy seksualnej).

Hipotezy na temat kobiecych korzyści adaptacyjnych 
z kontaktów przelotnych

Aby u kobiet mogły się rozwinąć me
chanizmy psychoseksualne umożliwiające 
kontakty przelotne, musiały istnieć korzy
ści adaptacyjne z takich kontaktów. Jakie? 
Mówi się o pięciu klasach korzyści. Mogą 
one dotyczyć zasobów, genów, zmiany 
partnera, przejmowania jego umiejętno
ści oraz manipulacji partnerem (Greiling, 
Buss, w recenzji) (Tabela 6.2). Przyjrzyjmy 
się każdej z nich.

Hipoteza zasobów. Jedną z korzyści ze 
związku przelotnego jest uzyskanie za
sobów (Symons, 1979). Kobiety mogły 
nawiązywać kontakty przelotne w celu 
zdobycia pożywienia, różnych dóbr lub 
usług. Ponadto mogły one w przeszłości 
celowo zamazywać kwestię ojcostwa swo
ich dzieci, nawiązując kilka kolejnych kon
taktów, by następnie uzyskać zasoby od 
dwóch albo więcej mężczyzn (Hrdy, 1981). 
Zgodnie z hipotezą domniemanego ojco
stwa każdy mężczyzna może być gotowy 
do pewnych inwestycji w dzieci kobiety, 
jeżeli jest szansa, że noszą one jego geny.

Inną korzyścią, która wchodzi w grę, 
jest pozyskanie opieki (Smith, 1984; 
Smuts, 1985). Mężczyźni zazwyczaj za
pewniają opiekę swoim kobietom i dzie

ciom, włączając w to ochronę przed dra
pieżnikami i innymi agresywnymi mężczy
znami. Ponieważ mężczyzna nie zawsze 
jest na miejscu, by chronić swoją part
nerkę, może ona zabiegać o dodatkową 
ochronę, przestając z innym partnerem.

Wreszcie Smith (1984) wysunął hipo
tezę, że jedną z korzyści ze związku prze
lotnego może być podniesienie statusu ko
biety. Wiążąc się, choćby na krótko, z męż
czyzną o wysokiej pozycji społecznej, po
prawia ona własną pozycję w swoim śro
dowisku lub uzyskuje dostęp do wyższych 
kręgów społecznych. Jest więc oczywiste, 
że kobieta może z kontaktów przelotnych 
czerpać wiele materialnych i niematerial
nych korzyści.

Hipoteza korzyści genetycznych. Inny 
rodzaj korzyści stanowią korzyści gene
tyczne. Pierwszą z nich jest podwyż
szona płodność. Jeżeli stały partner 
cierpi na bezpłodność albo impotencję, 
kontakt przelotny może zwiększyć szanse 
danej kobiety na zajście w ciążę.

Po drugie, kontakt przelotny może za
pewnić kobiecie bardziej wartościowe 
geny w porównaniu z genami stałego part
nera, zwłaszcza jeśli jest to kontakt z czło
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HIPOTEZA AUTOR

Zasoby
Inwestowanie przez domniemanych ojców Hrdy (1981)
Bezpośrednie zasoby materialne Symons (1979)
Ochrona wynikająca ze „specjalnych względów" Smuts (1985)
Podniesienie statusu Smith (1984)

Geny 
Lepsze geny i hipoteza „seksownego syna" Fisher (1958)
Różne geny Smith (1984)

Zmiana partnera
Pozbycie się partnera Greiling, Buss (w recenzji)
Zastąpienie partnera Symons (1979)
Zapasowy partner (na wszelki wypadek) Smith (1984)

Nabywanie umiejętności przyciągania partnera
Doskonalenie umiejętności uwodzenia Miller (1991)
Kształtowanie preferencji w doborze partnera Greiling, Buss (w recenzji)

Manipulowanie partnerem
Zwiększanie zaangażowania stałego partnera Greiling (1993)
Rewanż jako forma zniechęcania Symons (1979)

*Za: Greiling, 1995.

wiekiem o wysokiej pozycji społecznej. 
Geny te zwiększają szanse potomstwa na 
przeżycie i skuteczną reprodukcję. Jedna 
z wersji tej hipotezy jest znana jako hi
poteza „seksownego syna” (Fisher, 1958). 
Nawiązując przelotny kontakt seksualny ze 
szczególnie atrakcyjnym mężczyzną, ko
bieta może liczyć, że jej syn będzie równie 
atrakcyjny dla kobiet w następnym poko
leniu. Mając dzięki temu łatwość nawiązy
wania kontaktów seksualnych z wieloma 
kobietami, spłodzi więcej dzieci, a jego 
matka będzie miała więcej wnuków.

Po trzecie, przelotny partner może 
zapewnić kobiecie inne geny niż stały 
partner, zwiększając tym samym gene
tyczną różnorodność jej potomstwa - co 
daje ochronę przed zmianami środowiska

(Smith, 1984). Spośród wszystkich ewen
tualnych korzyści czerpanych przez ko
bietę ze związku przelotnego hipotezy ge
netyczne są najtrudniejsze do weryfikacji.

Hipoteza zmiany partnera. Trzecia 
grupa korzyści związana jest ze zmianą 
partnera. Czasami mąż kobiety przestaje 
zaopatrywać rodzinę, zachowuje się bru
talnie w stosunku do niej lub jej dzieci 
albo jeszcze inaczej obniża swoją wartość 
(Betzig, 1984; Fisher, 1992; Smith, 1984). 
Niegdysiejsze kobiety mogły poprzez kon
takty przelotne dążyć do rozwiązania tego 
problemu adaptacyjnego.

Istnieje kilka wariantów tej hipotezy. 
Jedną z nich jest hipoteza pozbycia się 
partnera. Ponieważ w wielu społeczno
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ściach mężowie rozwodzą się z żonami, 
które miały romans (Betzig, 1989), byłby 
to dla kobiety skuteczny sposób przerwa
nia niesatysfakcjonującego związku.

W innym wariancie tej hipotezy kobieta 
po prostu spotyka o wiele lepszego męż
czyznę, więc nawiązuje z nim romans, ma
jąc na celu zmianę partnera. Jak zauważa 
Helen Fisher: „ograniczenia w kontaktach 
między płciami mogą zmniejszyć możli
wości spotkania odpowiedniego partnera 
za pierwszym razem, więc [...] kobieta 
„sięga wyżej” przy kolejnej próbie [...], 
albo wartość reprodukcyjna jej pierwszego 
partnera może drastycznie spaść na skutek 
wypadku; wówczas kolejny partner miałby 
wyższą niż pierwszy wartość reproduk
cyjną" (Fisher, 1992, s. 337).

Hipoteza nabywania umiejętności 
przyciągania partnera. Następna klasa 
potencjalnych korzyści dla kobiety obej
muje możliwość podwyższania umiejętno
ści przyciągania partnera (Greiling, Buss, 
w recenzji). Dzięki kontaktom przelotnym 
kobieta może doskonalić umiejętności ku
szenia i uwodzenia. Może również lepiej 
poznać samą siebie i zorientować się, 
jakich naprawdę cech oczekuje od stałego 
partnera.

Hipoteza manipulowania partnerem.
Piąta klasa korzyści polega na manipu
lowaniu partnerem. Romans może być 
zemstą kobiety na mężu za jego niewier
ność, a zarazem zniechęceniem go do nie
wierności w przyszłości (Symons, 1979). 
W  innym wariancie kobieta może liczyć, 
że jej mąż, widząc duże zainteresowanie 
żoną ze strony innego mężczyzny, mocniej 
zaangażuje się w związek z nią (Greiling, 
Buss, w recenzji).

Koszty przelotnego seksu  ponoszone 
przez kobiety

Niekiedy kobiety ponoszą większe koszty 
kontaktów przelotnych niż mężczyźni. Ko
bieta ryzykuje obniżeniem swojej wartości 
na rynku matrymonialnym, jeżeli zyska 
reputację osoby nazbyt swobodnej, ponie
waż mężczyźni oczekują od swoich żon 
wierności. Mężczyznę odstręcza promi
skuityzm stałej partnerki, tak więc przy
padkowy seks zagraża reputacji kobiety. 
Rozwiązłość jest postrzegana jako ujma dla 
kobiety nawet w tak promiskuitycznych 
społecznościach, jak Szwedzi albo Indianie 
Ache.

Nie mając stałego partnera, który da
wałby fizyczną ochronę, kobieta kierująca 
się w życiu wyłącznie strategią kontaktów 
przelotnych ponosi większe ryzyko, że 
padnie ofiarą przemocy seksualnej. Ko
biety zamężne bywają wprawdzie również 
bite przez swoich mężów, a nawet gwał
cone. Jednak alarmujące dane ze staty
styk ukazujących częstość gwałtów  pod
czas randek, sięgających w pewnym bada
niu dotyczącym studentek nawet piętnastu 
procent, wskazują że kobiety niemające 
ochrony ze strony stałego partnera są po
ważnie zagrożone (Muehlenhard, Linton, 
1987). Fakt, że kobiety w badaniu na temat 
partnerów w związkach stałych i prze
lotnych odrzucają brutalnych mężczyzn, 
oznacza, iż są świadome tego niebezpie
czeństwa (Buss, Schmitt, 1988). Preferen
cje w doborze partnera mogą zmniejszyć 
ryzyko, jeżeli dzięki nim eliminuje się 
mężczyzn potencjalnie niebezpiecznych.

Niezamężne kobiety utrzymujące kon
takty przelotne biorą na siebie ryzyko 
zajścia w ciążę i samotnego wychowywania 
dzieci bez pomocy mężczyzny. W prze
szłości dzieciom takim częściej groziły 
choroby, wypadki i śmierć. Zdarza się,
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że kobiety pozbawione męskiego wsparcia 
zabijają swoje dzieci. Na przykład w Ka
nadzie samotne kobiety urodziły w la
tach 1977-1983 zaledwie 12% wszyst
kich dzieci, ale jednocześnie były spraw
czyniami 50% okołoporodowych dziecio
bójstw odnotowanych w statystykach poli
cyjnych (Daly, Wilson, 1988). Podobne zja
wisko obserwuje się we wszystkich kultu
rach, na przykład w afrykańskim plemieniu 
Baganda. Jednak nawet zabicie dziecka nie 
likwiduje innych potencjalnych kosztów 
przelotnego związku: dziewięciomiesięcz
nej ciąży, utraty reputacji oraz pogorszenia 
szans na trwały związek.

Niewierna żona ryzykuje też utratę 
mężowskich zasobów. Z reprodukcyjnego 
punktu widzenia związek pozamalżeński 
może być stratą bezcennego czasu. Ist
nieje też ryzyko, że dzieci różnych ojców 
będą między sobą silniej rywalizować, bo 
więzi między nimi będą słabsze. Wreszcie, 
kobieta ryzykuje zarażenie się chorobą 
przenoszoną drogą płciową - w wypadku 
pojedynczego aktu seksualnego takie nie
bezpieczeństwo jest większe dla kobiety 
niż dla mężczyzny (Symons, 1993).

Kontakty przelotne niosą więc liczne 
niebezpieczeństwa dla obu płci. Przynoszą 
jednak również poważne korzyści. Stąd za
równo u kobiet, jak i u mężczyzn wykształ
ciły się mechanizmy psychiczne doboru 
partnerów przypadkowego seksu w takich 
okolicznościach, w których koszty będą 
minimalne, a korzyści - jak największe.

Hipotetyczne korzyści kobiet w świetle 
badań em pirycznych

Choć teoria wskazuje, że kobiety mogą 
czerpać liczne korzyści z kontaktów prze
lotnych, to zagadnieniu temu poświęcono 
stosunkowo niewiele badań empirycznych.

Kilkoro badaczy stwierdziło, że kobiety 
angażujące się w kontakty przelotne przy
wiązują duże znaczenie do wyglądu part
nera, co jest zgodne z hipotezami do
brych genów i „seksownego syna” (Buss, 
Schmitt, 1993; Gangestad, Simpson, 1990; 
Kenrick i in., 1990). Kobiety podnoszą 
również znaczenie bezpośrednich korzyści 
materialnych (Buss, Schmitt, 1993), mó
wiąc na przykład, że wybierają partnerów
o ekstrawaganckim stylu bycia, wydają
cych na nie dużo pieniędzy i obsypujących 
je prezentami. Stwierdzenia te potwier
dzają hipotezę nabywania zasobów.

W kilku badaniach stwierdzono, że 
kobiety nawiązujące romanse nie są tak 
zadowolone emocjonalnie i seksualnie ze 
swojego stałego związku, jak kobiety, które 
tego nie robią (Glass, Wright, 1985; Kinsey
i inni, 1953). Stanowi to argument na rzecz 
hipotezy o zmianie partnera.

Glass i Wright (1992) przeanalizo
wali 17 potencjalnych „usprawiedliwień” 
związku pozamalżeńskiego - od „dla za
bawy” do „dla kariery zawodowej” . Ko
biety za najbardziej przekonujące uzasad
nienie uznały miłość oraz więź emocjo
nalną (znalezienie kogoś, kto rozumie ich 
problemy i uczucia). 77% kobiet - wobec 
zaledwie 43% procent mężczyzn - uznało 
miłość za wystarczające usprawiedliwie
nie. Stanowi to kolejne uzasadnienie hipo
tezy zmiany partnera.

Podczas pewnego badania (Greiling, 
Buss, w recenzji) pytano kobiety, jakie 
korzyści można osiągnąć z romansu oraz 
w jakiej sytuacji one same mogłyby na
wiązać romans. Badano również kobiety 
rzeczywiście nawiązujące kontakty prze
lotne, pytając je o czerpane z tego korzy
ści. W poniższej części omawiamy wyniki 
tych badań. Trzeba jednak dokonać kilku 
istotnych zastrzeżeń. Kobiece poglądy na 
temat korzyści z kontaktów przelotnych
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nie oznaczają, że te korzyści stanowią 
część presji selekcyjnej, która doprowa
dziła do ukształtowania się u kobiet me
chanizmów psychicznych związku przelot
nego. Rzeczywiste korzyści adaptacyjne, 
które doprowadziły do powstania takich 
mechanizmów, mogą być nieuświadamiane 
przez kobiety i nie podlegać subiektywnej 
prezentacji. Co więcej, korzyści obecnie 
czerpane przez kobiety nie pokrywają się 
z tymi, które czerpały nasze przodkinie 
w odległej przeszłości. Pamiętając o tych 
zastrzeżeniach, przyjrzyjmy się rezulta
tom.

Hipotezy potwierdzone: zmiana i po
zbycie się partnera oraz korzyści ma
terialne. Hipoteza pozbycia się i zmiany 
partnera znalazła najsolidniejsze potwier
dzenie w badaniach. W pierwszym z nich 
(Greiling, Buss, w recenzji) proszono ko
biety o ocenę prawdopodobieństwa odnie
sienia każdej z 28 korzyści ze związku 
pozamałżeńskiego. Kobiety odpowiadały, 
że ułatwiłoby to zerwanie z aktualnym 
partnerem (szósta pozycja) oraz zwiększa
łoby szansę znalezienia lepszego partnera 
(czwarta z najbardziej prawdopodobnych 
korzyści). Co ciekawe, korzyść, której 
osiągnięcie kobiety uznały za najbardziej 
prawdopodobne - satysfakcja seksualna - 
nie należała do żadnej z analizowanych 
hipotez.

W innym badaniu zajmowano się oko
licznościami, które mogłyby skłonić ko
bietę do nawiązania romansu. Greiling
i Buss (w recenzji) stwierdzili, że naj
prawdopodobniejsze z nich to odkrycie 
romansu partnera, brak zainteresowania 
z jego strony pożyciem płciowym oraz 
brutalność. Każda z tych sytuacji może 
prowadzić do zerwania związku. Następne 
w kolejności jest przeświadczenie kobiety, 
że znajdzie kogoś odpowiedniejszego dla

siebie, spotkanie mężczyzny gotowego 
spędzać z nią więcej czasu czy wreszcie 
poznanie kogoś o lepszej pozycji społecz
nej i materialnej. Ustalenia te, potwier
dzone wieloma innymi badaniami, dowo
dzą, że zmiana partnera może być główną 
funkcją przelotnego kontaktu seksualnego 
dla kobiety.

Spośród hipotez dotyczących zasobów 
dwie uzyskały potwierdzenie przynajmniej 
w dwóch badaniach. Oceniono, że kobiety 
wykazują dużą skłonność do wymieniania 
seksu na korzyści materialne, takie jak 
opłacane przez mężczyznę posiłki, gra
tyfikacja finansowa, biżuteria czy ubrania 
(dziesiąte miejsce na liście 28 potencjal
nych korzyści). Jeżeli chodzi o okolicz
ności skłaniające kobietę do nawiązania 
kontaktu przelotnego, to poczesne miejsce 
zajmowały wśród nich niemożność zna
lezienia pracy przez aktualnego partnera 
oraz spotkanie mężczyzny o lepszych per
spektywach finansowych. Oznacza to, że 
dostęp do zasobów albo jego brak mają 
duży wpływ na decyzję kobiety o ewen
tualnym zwnązku pozamałżeńskim, przy 
czym jest ona bardziej zainteresowana 
długotrwałym dostępem do zasobów niż 
natychmiastowym pozyskaniem ich w wy
niku aktu płciowego.

Hipotezy niepotwierdzone lub słabo 
potwierdzone: poprawienie swojej po
zycji oraz zwiększenie zaangażowania 
ze strony stałego partnera. Jedną z hi
potez, która nie znalazła potwierdzenia 
w badaniach empirycznych, jest hipoteza 
poprawy własnej pozycji. W pierwszym 
badaniu (ocena prawdopodobieństwa uzy
skania korzyści) stwierdzono, że przelotny 
kontakt seksualny nie umożliwia kobie
cie zdobycia lepszej pozycji w świecie
i nie otwiera przed nią dostępu do wyż
szych sfer społecznych. Z drugiego badania
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(ocena wielkości korzyści) wynikało, że 
nawet gdyby udało jej się odnieść tego 
rodzaju korzyści, to nie byłyby one zbyt 
znaczące. Nie oznacza to, że niektóre ko
biety (w szczególnie sprzyjających okolicz
nościach) nie mogą osiągnąć ogromnych 
korzyści społecznych dzięki krótkiemu ro
mansowi z mężczyzną o wysokiej pozycji. 
Oznacza to natomiast, że jest to zbyt 
mało prawdopodobne, aby można uznać tę 
korzyść za funkcję związku przelotnego.

Inna hipoteza, której nie potwierdziły 
badania, głosiła, że przez pozamałżeński 
romans można wzmocnić zaangażowanie 
stałego partnera. Oceniono wprawdzie, że 
gdyby tak się stało, to byłoby to korzystne, 
ale prawdopodobieństwo takiego rozwoju 
wydarzeń jest minimalne. Niewierność 
małżonki jest jedną z głównych przyczyn 
rozwodów we wszystkich kulturach (Bet
zig, 1989). Należy więc sądzić, że romans

odniósłby wręcz przeciwny skutek - osła
bił zaangażowanie stałego partnera. Choć 
w poszczególnych przypadkach może być 
różnie, badania wskazują, że ten motyw 
nie wywierał raczej presji ewolucyjnej 
na kobiety, nie skłaniał ich do roman
sowania.

Obecny stan wiedzy nie pozwała na 
weryfikację hipotez genetycznych. Aby 
stwierdzić, czy przelotne kontakty poza
małżeńskie przynoszą kobiecie korzyści 
adaptacyjne w postaci lepszych genów, 
genetycznego zróżnicowania potomstwa 
albo „seksownego syna” , trzeba poczekać 
na przyszłe badania. Trzeba też pamiętać
o poczynionych zastrzeżeniach. Kobiety 
mogą sobie nie uświadamiać korzyści ada
ptacyjnych z kontaktów przelotnych, a ko
rzyści odnoszone obecnie, nie muszą się 
pokrywać z korzyściami, które odnosiły 
kobiety w przeszłości.

Okoliczności wpływające na kontakty przelotne

Różnice indyw idualne w kontaktach  
przelotnych

Wiele w sprawie kontaktów przelotnych 
wyjaśnia kontrast między subiektywnym 
postrzeganiem ich kosztów i korzyści 
przez kobiety angażujące się w takie 
związki oraz przez te, które tego nie 
robią. Greiling i Buss (w recenzji) poprosili 
grupę kobiet o wypełnienie Kwestiona
riusza Orientacji Socjoseksualnej (KOS; 
Gangestad, Simpson, 1990), który reje
struje indywidualne różnice w traktowaniu 
związków stałych oraz przelotnych. Dane 
dotyczące uczestniczenia w kontaktach 
przelotnych powiązano następnie z opi
niami kobiet na temat czerpanych korzyści
i ich znaczenia. Kobiety skłonne do roman

sów zupełnie inaczej postrzegają kwestię 
korzyści z nich płynących, a zwłaszcza 
ich wagi. Dotyczy to szczególnie oceny 
wagi korzyści. Kobiety takie kładą szcze
gólny nacisk na cztery klasy korzyści. 
W pierwszej z nich chodzi o korzyści 
natury seksualnej. Kobiety nawiązujące 
kontakty przelotne uważają za wysoce ko
rzystne posiadanie partnera seksualnego 
chętnego do eksperymentów w tej dziedzi
nie (r = +0,51), przeżywanie razem z nim 
orgazmu (r = +0,47) oraz doznawanie roz
koszy seksualnej związanej z atrakcyjno
ścią fizyczną partnera (r = + 0,39). Wdając 
się w romans, upatrują w nim możliwość 
rozwinięcia własnych umiejętności przy
ciągania i uwodzenia ( + 0,50), co stanowi 
argument na rzecz hipotezy o nabywaniu
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umiejętności partnera. Wyżej niż kobiety 
nieangażujące się w kontakty przelotne 
cenią one również korzyści materialne 
płynące z takich związków, jak na przy
kład drogie, markowe ubrania (r =+0,45), 
awans zawodowy (r = +0,40), biżuteria 
(r = +0,37) oraz możliwość używania sa
mochodu partnera (r = +0,35).

Romansujące kobiety inaczej postrze
gają okoliczności, w których prawdopodo
bieństwo takich kontaktów wzrasta. Ich 
zdaniem do okoliczności tych należą utrata 
pracy (r=+0,29) lub części dochodów 
(r = +0,25) przez stałego partnera, a także 
jego śmiertelna choroba. Potwierdza to hi
potezę zmiany partnera. Kobiety doświad
czone w kontaktach przelotnych często 
podają problemy ze stałym partnerem jako 
możliwe uzasadnienie romansu. Częściej 
niż kobiety niemające takich doświadczeń 
twierdzą, że poznanie mężczyzny atrak
cyjniejszego fizycznie od stałego partnera 
może być powodem związku pozamaiżeń
skiego (r = +0,25).

Ten typ kobiet ma też skłonność do lek
ceważenia kosztów romansowania, przede 
wszystkim utraty reputacji. Uważają one 
utratę reputacji wśród znajomych, poten
cjalnych partnerów oraz w swojej gru
pie społecznej za mniej prawdopodobną 
niż kobiety konsekwentnie stroniące od 
kontaktów przelotnych (r=-0,47). Być 
może wybierają one sytuacje, w któ
rych niebezpieczeństwo ponoszenia takich 
kosztów zmniejsza się (gdy na przykład 
partner pochodzi z innego miasta albo 
wszystko dzieje się w zapewniającym ano
nimowość środowisku wielkiej aglome
racji). W sumie ustalenia powyższe po
twierdzają kilka hipotez na temat korzyści 
ze związków przelotnych, przede wszyst
kim hipotezę korzyści materialnych oraz 
korzyści wynikających ze zmiany part
nera.

Inne czynniki w pływ ające na kontakty 
przelotne

Wszyscy znamy mężczyzn kobieciarzy
i takich, którzy nigdy nie zejdą z drogi 
cnoty. Wszyscy znamy kobiety, które lubią 
wolny seks, i takie, które nie wyobrażają 
sobie seksu bez miłości. Ludzie różnią 
się skłonnościami do przelotnego seksu. 
Upodobania te są zresztą różne nawet 
u tego samego człowieka w zależności 
od momentu życiowego i sytuacji. Zróż
nicowanie strategii seksualnych zależy od 
wielu warunków społecznych, kultural
nych i środowiskowych.

Zależność od etapu życia. Sposób trak
towania seksu zależy między innymi od 
fazy cyklu życiowego. W wielu kulturach 
nastolatki chętnie uprawiają wolny seks, 
oceniając w ten sposób swoją wartość 
jako partnera, eksperymentując z różnymi 
strategiami, doskonaląc umiejętności przy
ciągania oraz poznając własne upodobania 
(Frayser, 1985). Dopiero po tym etapie 
są gotowi do małżeństwa. W niektórych 
kulturach, jak w amazońskim plemieniu 
Mehinaku (Gregor, 1985), seksualne eks
perymenty nastolatków są tolerowane, 
a nawet pochwalane, co stanowi dowód, że 
kontakty przelotne są powiązane z okre
ślonym etapem życia.

Okresy przejściowe między jednym 
związkiem a drugim dostarczają dodat
kowych okazji do przelotnego seksu. Na 
przykład po rozwodzie istnieje silna po
trzeba potwierdzenia własnej atrakcyjno
ści. Dzieci z poprzedniego małżeństwa na 
ogół zmniejszają szanse ludzi rozwiedzio
nych. Jednocześnie jednak wyższa pozycja 
społeczna wynikająca z zaawansowanej ka
riery zawodowej może zwiększyć szanse 
danej osoby w porównaniu z momentem,
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kiedy po raz ostatni szukała ona partnera. 
Krótkie romanse pozwalają dokonać oceny 
swojej aktualnej pozycji, a dzięki temu 
dobrze pokierować swoim dalszym życiem 
uczuciowym.

Proporcje płci. Nadmiar lub brak męż
czyzn w stosunku do liczby kobiet jest 
innym ważnym czynnikiem wpływającym 
na stopień popularności kontaktów prze
lotnych. Proporcje płci zależne są od wielu 
spraw: wojen, na których ginie więcej 
mężczyzn niż kobiet, niebezpiecznych za
jęć, takich jak bijatyki, w których czę
ściej uczestniczą mężczyźni, morderstw, 
w których ginie ich siedmiokrotnie więcej, 
oraz zależności między wiekiem a czę
stotliwością kolejnych małżeństw - wraz 
z wiekiem kobiety rzadziej niż mężczyźni 
wchodzą ponownie w związki małżeńskie. 
Tam, gdzie jest nadmiar kobiet, męż
czyźni chętniej nawiązują kontakty prze
lotne, ponieważ proporcja płci stawia ich 
w lepszej sytuacji i łatwiej im zaspo
koić pragnienie różnorodności (Pedersen, 
1991). Na przykład w plemieniu Ache 
mężczyźni mają wiele partnerek, ponie
waż jest ich o połowę mniej niż ko
biet (Hill, Hurtado, 1996). Tam natomiast, 
gdzie istnieje nadmiar mężczyzn, obydwie 
płcie zwracają się ku stałym związkom, 
czego oznaką jest stabilność małżeńska
i mniejsza liczba rozwodów (Pedersen,
1991).

W pływ  samooceny na nawiązywanie 
kontaktów przelotnych. Wpływ na na
wiązywanie kontaktów przelotnych ma 
również własna atrakcyjność, czyli po
wodzenie u przedstawicieli płci przeciw
nej. Mierzy się ją w Skali Oceny Swo
jego Powodzenia (Lalumiere, Seto, Qu- 
insey, 1995). Składają się na nią między 
innymi takie pozycje: „przedstawiciele płci

przeciwnej dostrzegają mnie” , „przedsta
wiciele płci przeciwnej prawią mi dużo 
komplementów” , „podobam się przedsta
wicielom płci przeciwnej” , „w porównaniu 
ze znajomymi rówieśnikami, umówienie 
się na randkę przychodzi mi z łatwością” .

Wyniki w tej skali zestawiane są z hi
storią życia seksualnego respondentów
i respondentek. Rezultaty okazują się 
uderzająco odmienne dla każdej z płci. 
Mężczyźni uważający, że mają powodze
nie u kobiet na ogól wcześniej niż inni 
rozpoczynali pożycie płciowe. W ciągu 
roku poprzedzającego badanie mieli więk
szą liczbę partnerek, a w ciągu trzech 
minionych lat otrzymywali więcej propozy
cji seksualnych i odbyli więcej stosunków 
seksualnych. Ponadto nie uważali, aby za
angażowanie uczuciowe było niezbędnym 
warunkiem podjęcia współżycia.

U kobiet natomiast ocena własnej 
atrakcyjności nie miała wpływu na czę
stotliwość uprawiania seksu przelotnego. 
W przeciwieństwie do mężczyzn, nie 
stwierdzono tu związku między tym 
wskaźnikiem a wiekiem rozpoczęcia po
życia, liczbą partnerów od okresu doj
rzewania i w ostatnim roku, liczbą pro
pozycji seksualnych, niezbędnością uczu
cia do nawiązania romansu czy wynikami 
Kwestionariusza Orientacji Socjoseksual
nej. Duży wpływ miała natomiast ogólna 
samoocena. Kobiety o niskiej samoocenie 
miały większą liczbę partnerów seksual
nych, licząc zarówno od wieku dojrzewa
nia, jak i w ostatnim roku, większą liczbę 
jednonocnych przygód, a także otwarcie 
preferowały seks przelotny, co zresztą po
twierdzały wskaźniki wspomnianego kwe
stionariusza.

W sumie indywidualne różnice w oce
nie własnej atrakcyjności oraz ogólnej sa
moocenie wydają się bardzo wpływać na 
wybór strategii kontaktów przelotnych, ale
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czynnik ten działa inaczej u mężczyzn niż 
u kobiet. Mężczyźni mający powodzenie 
chętnie wybierają tę strategię, podczas 
gdy u kobiet nie dostrzega się takiej 
zależności. Strategię tę natomiast często 
wybierają kobiety o niskiej ogólnej samo
ocenie, czego nie stwierdzono u mężczyzn. 
Ponieważ mężczyźni częściej niż kobiety 
mówią o potrzebie różnorodności w tej 
dziedzinie życia, powyższe rezultaty mogą 
wskazywać, że korzystają z niej ci, którzy

cieszą się powodzeniem u kobiet. Z ko
bietami rzecz jest bardziej skomplikowana. 
Ocena swojego powodzenia u płci przeciw
nej nie ma związku z seksem przelotnym, 
ale niska ogólna samoocena ma. Kobiety
o wysokiej samoocenie dążą raczej do 
zawarcia stałego związku, natomiast o ni
skiej - uprawiają seks przelotny. Dlaczego 
samoocena ma taki wpływ na obyczaje 
kobiet w tej dziedzinie, pozostaje sprawą 
do wyjaśnienia.

Podsumowanie

Dwudziestowieczne badania naukowe nad 
zjawiskiem dobierania się ludzi w pary 
skoncentrowały się niemal wyłącznie na 
małżeństwie. Anatomia, fizjologia i psy
chologia zdradziły w ten sposób prze
szłość gatunku ludzkiego, w której roiło 
się od przelotnych kontaktów seksualnych. 
Oczywiste korzyści reprodukcyjne, jakie 
z kontaktów takich czerpią mężczyźni, 
sprawiły, że nie dostrzegano ogromnych 
zalet uzyskiwanych przez kobiety. Tym
czasem związek przelotny nie doszedłby 
do skutku, gdyby kobieta go nie chciała. 
Aby zaś chciała, musi czerpać z tego 
zyski.

W tym rozdziale najpierw omawiali
śmy korzyści odnoszone przez mężczyzn. 
Zgodnie z teorią inwestycji rodzicielskiej
i doboru płciowego zaproponowaną przez 
Triversa, dawni mężczyźni czerpali z kon
taktów przelotnych bezpośrednie korzy
ści - większą liczbę potomków w wy
niku większej liczby zapłodnionych kobiet. 
Wiele dowodów empirycznych wskazuje, 
że mężczyźni mają większe upodobanie do 
seksu przelotnego niż kobiety. Marzą oni
o wielu partnerkach seksualnych zdobywa
nych w jak najkrótszym czasie. Aby ten cel

osiągnąć obniżają nawet drastycznie swoje 
wymagania wobec kobiet. Mają też więcej 
fantazji seksualnych, w których występuje 
większa liczba partnerek. Częściej nawią
zują romanse pozamalżeńskie i częściej 
odwiedzają prostytutki.

A przecież wystarczy chwila namysłu, 
by stwierdzić, że do kontaktu przelotnego 
trzeba dwojga. Z wyjątkiem przypadków 
przemocy seksualnej kontakt przelotny nie 
doszedłby do skutku bez wyrażającej nim 
zainteresowanie kobiety. Przedstawiliśmy 
dowody, że w przeszłości niektóre kobiety 
nawiązywały przelotne kontakty seksu
alne. Niektóre elementy męskiej fizjologii, 
takie jak rozmiar jąder, różne kształty 
plemników oraz zróżnicowane formy inse
minacji, wskazują na długą historię ewo
lucyjną rywalizacji nasienia, gdy plem
niki dwóch różnych mężczyzn znajdują 
się w narządach rodnych kobiety w tym 
samym czasie. Z ewolucyjnego punktu 
widzenia jest nieprawdopodobne, aby ko
biety regularnie uczestniczyły w kontak
tach przelotnych, nie czerpiąc z nich żad
nych korzyści.

Istnieje pięć klas potencjalnych ko
rzyści adaptacyjnych dla kobiet: mate
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rialna, genetyczna, związana ze zmianą 
partnera, związana z nabywaniem umiejęt
ności przyciągania go oraz polegająca na 
manipulacji nim. Badania empiryczne, nie
zbyt zresztą liczne, potwierdzają hipotezę 
zmiany partnera oraz korzyści material
nych, nie potwierdzają natomiast w naj
mniejszym stopniu hipotezy podwyższa
nia pozycji społecznej oraz manipulowania 
partnerem. Potrzebne są dalsze badania, 
weryfikujące hipotezy dotyczące adapta
cyjnych korzyści czerpanych przez kobiety 
z kontaktów przelotnych oraz pozwalające 
wyraźnie oddzielić adaptacyjne korzyści od 
nieadaptacyjnych skutków.

W ostatniej części niniejszego rozdziału 
omawialiśmy wpływ rozmaitych okoliczno
ści na kontakty przelotne. Proporcja płci

jest jednym z nich - seksowi przelotnemu 
sprzyja nadmiar kobiet w danej społecz
ności. Inną ważną okolicznością jest po
wodzenie, jakim cieszy się dany człowiek 
u przedstawicieli płci przeciwnej. Męż
czyźni przekonani o własnej atrakcyjno
ści częściej podejmują kontakty przelotne. 
Świadczy o tym wcześniejsza inicjacja 
seksualna oraz większa liczba partnerek 
seksualnych. To, co kobiety sądzą o swoim 
powodzeniu, nie ma wpływu na nawiązy
wanie przez nie kontaktów przelotnych. 
Natomiast kobiety o niskiej samoocenie 
podejmują je częściej niż kobiety o wy
sokiej samoocenie. Świadczy o tym liczba 
partnerów seksualnych oraz otwarcie wy
rażane upodobanie do wolnego seksu bez 
zobowiązań.





CZĘŚĆ CZWARTA

Rodzicielstwo 
i pokrewieństwo

Ta część sktada się z dwóch rozdziałów. Jeden poświęcony jest 
problemom rodzicielstwa, a drugi - pokrewieństwa. Kiedy miody organizm 
pokonał liczne przeszkody zagrażające jego egzystencji oraz skutecznie 
rozwiązał problemy doboru partnera oraz reprodukcji, musi skupić wysiłki 
na wytworach reprodukcji - „wehikułach” genów rodzicielskich, nazywa
nych dziećmi (rozdział 7). Niniejszy rozdział zaczyna się zagadką, którą 
jest pytanie, dlaczego zazwyczaj matki bardziej opiekują się potomstwem 
niż ojcowie. Dotyczy to prawie wszystkich stworzeń, które w ogóle 
opiekują się potomstwem. Następnie omówimy formy opieki rodzicielskiej, 
koncentrując się na trzech kluczowych zagadnieniach: stopniu pokre
wieństwa genetycznego między dziećmi a rodzicami, zdolności dziecka 
do przekształcenia opieki rodzicielskiej w sukcesję genetyczną oraz na 
dylematach rodziców, którzy muszą nie tylko inwestować w dziecko, lecz 
również przeznaczać swoje zasoby na rozwiązywanie innych problemów 
adaptacyjnych.

W  rozdziale ósmym poszerzamy obszar analizy, włączając doń dalszą 
rodzinę: dziadków, wnuki, siostrzeńców, bratanice, wujków i ciotki. Teoria 
dostosowania łącznego pozwala lepiej zrozumieć relacje między krewnymi, 
w tym takie zjawiska, jak pomaganie krewnym w sytuacjach ekstremalnych, 
zapisywanie im w testamencie swoich zasobów, inwestowanie dziadków we 
wnuki oraz różne traktowanie więzów rodzinnych przez kobiety i mężczyzn. 
Rozdział kończy perspektywiczne ujęcie ewolucji związków rodzinnych.





7 Problemy 
rodzicielstwa

M atka powiedziała, że to m ój ojciec. Ja jednak tego nie wiem. N ik t bowiem  
nie wie, kto go począł.

Telemach, syn Odyseusza, z Odysei Homera

Wyobraźcie sobie społeczeństwo, w któ
rym wszyscy ludzie - mężczyźni i kobiety
- jednakowo zarabiają. Wszyscy ludzie 
zdolni do pracy pracują. Wszystkie decyzje 
podejmuje się wspólnie, a dzieci wycho
wuje kolektywnie. Jak ludzie zareagowa
liby na taką organizację życia społecznego? 
Eksperyment taki rzeczywiście przepro
wadzono - w izraelskim kibucu. Dwóch 
antropologów - Joseph Shepher i Lionel 
Tiger - przebadało 30 040 osób należących 
do trzech pokoleń mieszkańców kibucu. 
W klasycznej dziś książce z 1975 roku, 
Women in the Kibbutz (Kobiety w kibucu), 
Shepher i Tiger stwierdzili z zaskocze
niem, że podział obowiązków na męskie
i kobiece był w kibucu ostrzejszy niż 
w reszcie społeczeństwa izraelskiego (Ti
ger, 1996). Najbardziej zdumiewał jednak 
bardzo silny nacisk kobiet, domagających 
się, aby ich dzieci mieszkały z nimi, co pod
ważało zasadę kolektywnego wychowania. 
Mężczyźni próbowali się temu sprzeci

wiać, uznając, że jest to krok wstecz, 
a zarazem klęska wspaniałego marzenia 
pod naporem wartości burżuazyjnych. Tak 
oto utopijny eksperyment wspólnego wy
chowywania dzieci skończył się powrotem 
do więzi matka - dziecko, występującej we 
wszystkich ludzkich społecznościach.

Z perspektywy ewolucyjnej dzieci są 
wehikułami genów swoich rodziców. Za 
ich pośrednictwem geny rodziców są prze
kazywane następnym pokoleniom. Bez 
dzieci geny danego organizmu zginęłyby 
na zawsze. Uwzględniając wagę potom
stwa jako nośnika genów, można oczeki
wać, że prawa ewolucji będą faworyzo
wać u rodziców mechanizmy wspomagania 
potomstwa w walce o byt i sukces re
produkcyjny. Z wyjątkiem doboru partnera 
żaden inny problem adaptacyjny nie ma 
takiego znaczenia, jak zabezpieczenie bytu 
potomstwa. Bez tego wszystkie wysiłki 
włożone w znalezienie i przyciągnięcie 
partnera tracą sens. Ewolucja powinna
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więc wykształcić bogaty repertuar mecha
nizmów umożliwiających opiekę rodziców 
nad potomstwem.

Kiedy pamięta się o ogromnym zna
czeniu potomstwa, zdumiewa doprawdy, 
że niektóre stworzenia w ogóle się swo
imi dziećmi nie zajmują (Alcock, 1993). 
Na przykład ostrygi po prostu pozosta
wiają nasiona i jajeczka w wodach oceanu, 
w najmniejszym stopniu nie przejmując się 
następstwami. Na każdą ostrygę, której 
udaje się przetrwać, przypadają tysiące 
tych, które giną. Opieka nad potomstwem 
nie jest więc zjawiskiem uniwersalnym, 
częściowo z powodu jej bardzo wysokich 
kosztów. Inwestując w dzieci, rodzice po
zbywają się zasobów, które mogliby prze
znaczyć na inne cele, takie jak zdobycie 
większego terytorium, znalezienie innych 
partnerów czy spłodzenie liczniejszego po
tomstwa. Rodzice, chroniąc swe dzieci, 
ryzykują niekiedy nawet własnym życiem. 
Jeśli uwzględnić koszty opieki rodziciel
skiej, to staje się jasne, że tam, gdzie 
spotykamy się z tym zjawiskiem, korzyści 
reprodukcyjne muszą przeważać nad kosz
tami.

Ewolucja opieki nad młodymi u zwie
rząt była przedmiotem licznych badań 
(Clutton-Brock, 1991). Fascynującym przy
kładem jest w tym względzie pewien 
gatunek meksykańskich nietoperzy. Żyją 
one w ciemnych jaskiniach w dużych ko
loniach, składających się z setek tysięcy - 
a niekiedy nawet milionów - sztuk. Samica 
po urodzeniu dziecka opuszcza bezpieczną 
kolonię w poszukiwaniu pożywienia. Kiedy 
wraca, staje wobec problemu rozpozna
nia go pomiędzy wieloma gęsto stłoczo
nymi w jaskini młodymi nietoperzami. Na 
jednym metrze kwadratowym może się 
ich znajdować kilka tysięcy, jest to więc 
niemały problem. Gdyby procesy doboru 
działały „dla dobra gatunku” , matka na

karmiłaby pierwszego małego z brzegu. 
Nie pojawiłaby się też presja selekcyjna, 
skłaniająca do szukania i nakarmienia swo
jego dziecka. Jednak u nietoperzy aż 83% 
matek znajduje i karmi własne dzieci, 
tracąc codziennie 16% wagi swego ciała 
wraz z pokarmem (McCracken, 1984). 
Najwyraźniej u tego gatunku nietoperzy 
wykształciły się bardzo precyzyjne mecha
nizmy odszukiwania własnych dzieci, a na
stępnie karmienia ich z wielkim poświę
ceniem, co zwiększa szanse ich przeżycia. 
Mechanizmy te zostały tak ukształtowane, 
że każda matka troszczy się o własne 
potomstwo, a nie o potomstwo całego 
swojego gatunku.

Inne mechanizmy adaptacyjne, zwią
zane z opieką nad potomstwem, występują 
u ptaków zakładających gniazda. Tinbergen 
(1963) postanowił wyjaśnić, dlaczego ptaki 
zadają sobie tak wiele trudu, by po wyklu
ciu się piskląt wynosić daleko od gniazda, 
kawałek po kawałku, potrzaskane skorupki 
jajek. Postawił trzy hipotezy: (1) usuwanie 
skorupek podyktowane jest względami sa
nitarnymi, zabezpiecza przed bakteriami, 
które mogłyby się rozwinąć; (2) chodzi
o ochronę piskląt przed ostrymi brzegami 
skorupek; (3) dzięki temu drapieżnikom, 
które mogłyby zostać zwabione obecnością 
młodych, trudniej będzie odkryć gniazdo. 
W toku eksperymentów Tinbergen stwier
dził, że na uwagę zasługuje jedynie hipo
teza ochrony przed drapieżnikami. Korzy
ści płynące ze zwiększenia szans przeży
cia potomstwa przeważyły nad kosztami 
opieki rodzicielskiej.

Pomimo wielkiego znaczenia, jakie teo
ria ewolucji przywiązuje do opieki ro
dzicielskiej, w badaniach nad psychologią 
człowieka temat ten traktowano z lek
ceważeniem. Kiedy psychologowie ewo
lucyjni, Martin Daly i Margo Wilson, 
przygotowywali rozdział na ten temat do
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tomu z nebraskańskiej serii „O proble
mach motywacji” z 1987 roku, przejrzeli
34 poprzednie tomy z tej serii w poszu
kiwaniu badań albo teorii psychologicz
nych dotyczących motywacji rodzicielskich 
(Daly, Wilson, 1995). Nie znaleźli nawet 
jednego paragrafu. Choć wszyscy wiedzą, 
że matki kochają swoje dzieci, to jed
nak teoretyczne ujęcie zjawiska miłości 
rodzicielskiej zbija psychologów, z tropu. 
Jeden z nich, autor licznych książek na 
temat miłości, zauważył: „Trwała wydaje 
się odczuwana przez wielu z nas potrzeba 
obdarzania naszych dzieci bezwarunkową 
miłością. Jej przyczyny nie są całkiem 
jasne” (Sternberg, 1986, s. 133). Z per
spektywy ewolucyjnej jednak przyczyny 
głębokiej miłości rodzicielskiej wydają się 
całkiem jasne, a przynajmniej zrozumiale.

Można zasadnie oczekiwać, że w pro
cesie doboru ukształtowały się mechani
zmy psychiczne - rodzicielskie mechani
zmy motywacyjne, warunkujące przetrwa
nie i sukces reprodukcyjny bezcennych 
wehikułów, transportujących geny danej 
jednostki do następnego pokolenia. Jak 
zobaczymy poniżej, z pewnych intrygują
cych przyczyn miłość rodzicielska nie jest 
bynajmniej bezwarunkowa.

Pamiętając o tym wszystkim, zajmiemy 
się teraz fascynującym tematem miłości 
rodzicielskiej, próbując odpowiedzieć na 
pytanie: dlaczego u wielu żywych stwo
rzeń, z ludźmi włącznie, matki angażują 
się w opiekę nad dziećmi o wiele silniej 
niż ojcowie? Odpowiedź na nie wymaga 
ukazania człowieka na tle całego świata 
zwierzęcego.

Dlaczego matki bardziej niż ojcowie 
opiekują się dziećmi?

Biolog ewolucyjny John Alcock (1993) 
opisał fascynujący film o psach myśliw
skich w Afryce, ukazujący zmagania psa 
imieniem Solo z wrogimi silami natury. 
był on jedynym pozostałym przy życiu 
szczenięciem suki, zajmującej podrzędne 
miejsce w stadzie. Właśnie z powodu jej 
niskiej pozycji szczenięta narażone były 
na ataki. Rodzeństwo Sola zagryzła suka, 
którą dzielił z jego matką długotrwały 
antagonizm. Gdy matka Sola z narażeniem 
życia próbowała bronić swych szczeniąt, 
ich ojciec stal spokojnie z boku, nic nie 
robiąc!

Ta historia, choć mroczna, stanowi 
dramatyczną ilustrację głębokiej prawdy
o ewolucji życia. W całym świecie zwierzę
cym samice znacznie bardziej niż samce

angażują się w opiekę nad potomstwem. 
Ludzie nie są wyjątkami. W zabaw
nych i wymownych podziękowaniach autor 
książki zatytułowanej The Evolution of 
Parental Care (Ewolucja opieki rodziciel
skiej) napisał: „mam wielki dług wdzięcz
ności wobec mojej żony [...], która opie
kowała się naszymi dziećmi, kiedy ja 
pisałem o opiece rodzicielskiej” (Clutton- 
-Brock, 1991). Szukając odpowiedzi na 
intrygujące pytanie, dlaczego matki bar
dziej niż ojcowie opiekują się dziećmi, 
sformułowano wiele hipotez. Zajmiemy się 
tutaj trzema najważniejszymi dla gatunku 
ludzkiego: (1) hipotezą niepewności ojco
stwa, (2) hipotezą porzucalności oraz (3) 
hipotezą utraty sposobności pozyskiwania 
kolejnych partnerów:
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Hipoteza niepew ności ojcostwa

W królestwie zwierząt matki mają stupro
centową „pewność” , że przekazują swoje 
geny potomstwu. Cudzysłów przy słowie 
„pewność” jest niezbędny, ponieważ nie 
trzeba jej ustalać w sposób świadomy. 
Kiedy samica rodzi lub składa jaja, nie 
ulega wątpliwości, że jej dzieci będą miały 
50% jej genów. Samce natomiast nigdy 
nie mogą być całkiem „pewne” . Problem 
„niepewności ojcostwa” polega na tym, że 
samiec nigdy nie może wykluczyć, że to 
jakiś rywal zapłodnił jego samicę.

Problem ten jest poważniejszy u tych 
gatunków, u których zapłodnienie na
stępuje wewnątrz organizmu samicy, jak

u wielu owadów i wszystkich ssaków, 
w tym wszystkich naczelnych, a więc
i ludzi. Kiedy w życiu kobiety pojawia się 
mężczyzna, może ona już być zapłodniona 
przez kogoś innego. Może się też z innym 
mężczyzną ciągle spotykać, niekiedy pota
jemnie. Problem niepewności ojcostwa ma 
ogromny wpływ na relacje międzyludzkie, 
leżąc między innymi u podłoża męskiej 
zazdrości seksualnej. Mężczyźni ponoszą 
ogromne koszty, użyczając swoich zaso
bów potomkom innych mężczyzn. Łożenie 
na dzieci rywala oznacza zarazem uszczu
plenie środków przeznaczanych na własne 
dzieci. Ponieważ osobniki płci męskiej 
ponoszą ogromne koszty źle ukierunko
wanego rodzicielstwa, jakikolwiek stopień
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niepewności ojcostwa oznacza, że większe 
korzyści z inwestowania swoich zasobów 
w dzieci odnoszą osobniki płci żeńskiej. 
W  ten sposób niepewność ojcostwa jest 
jednym z możliwych wyjaśnień powszech
nego - choć bynajmniej nie uniwersalnego
- zjawiska, jakim jest większe angażowa
nie się samic w opiekę nad potomstwem.

Alcock (1993) twierdzi, że niepew
ność ojcostwa sama w sobie nie wyklucza 
rozwinięcia się u samców skłonności do 
opieki nad młodymi. Rozwinie się ona, 
jeżeli sukces reprodukcyjny, jaki odnosi 
osobnik płci męskiej opiekujący się swoim 
potomstwem, przeważa nad korzyściami 
płynącymi z inwestowania zasobów gdzie 
indziej, na przykład w związki z innymi 
partnerkami. Załóżmy, że prawdopodo
bieństwo ojcostwa danego samca wynosi 
jedynie 60%, a ciężarna samica nosi dzie
sięcioro młodych. Załóżmy dalej, że szanse 
przeżycia młodych pozbawionych opieki 
ojca wynoszą 20%, a niepozbawionych jej
- 50%. Samce nieangażujące się w opiekę 
nad młodymi używają swoich zasobów do 
zdobywania innych samic. Dzięki temu 
mogą zdobyć ich dwukrotnie więcej niż 
samce zaangażowane w opiekę nad mło
dymi. Matematyczne opracowanie tego 
hipotetycznego przykładu daje następu
jące wyniki: samce niedbające o swoje 
potomstwo mogą mieć pewność poczęcia 
średnio około 12 młodych (po 6 od każdej 
zapłodnionej samicy), ale jedynie 2,4 z nich 
przeżyje (przeżywa jedynie 20% młodych 
pozbawionych ojcowskiej opieki); samce, 
które opiekują się młodymi, poczną mniej
szą liczbę młodych (średnio 6), ale przeżyją 
aż 3 z nich, bo przeżywa aż 50% młodych 
otoczonych opieką ojca. W tym hipotetycz
nym przykładzie ewolucja będzie fawory
zować rozwój opieki ojcowskiej, ponieważ 
wówczas więcej dzieci danego osobnika 
płci męskiej ma szanse przeżycia.

Niepewność ojcostwa nie wystarcza 
więc, aby wykluczyć ewolucję opieki oj
cowskiej. Sprawia ona jednak, że ojcowie 
odnoszą mniejsze niż matki korzy
ści z inwestowania w potomstwro. Każda 
jednostka inwestycji rodzicielskiej w wa
runkach niepewności ojcostwra przynosi 
więcej zysku matce niż ojcu, ponieważ 
jakiś ułamek inwestycji ojcowskiej zosta
nie zmarnowany na potomstwo rywala. 
W przeciwieństwie do tego - całość mat
czynej inwestycji rodzicielskiej trafia do 
jej dzieci. Mówiąc ogólnie, choć niepew
ność ojcostwa nie wyklucza rozwinięcia się 
zjawiska opieki ojcowskiej, pozostaje ona 
jedną z przyczyn szeroko rozpowszechnio
nego zjawiska, polegającego na większym 
zaangażowaniu matek w opiekę nad po
tomstwem.

Hipoteza porzucalności

Zwolennicy drugiej hipotezy, zmierzają
cej do wytłumaczenia tego zjawiska, za 
podstawowy' czynnik uważają kolejność 
uwalniania komórek jajowych i plemni
ków. Jeżeli potomstwo czerpie korzyści 
z opieki rodzicielskiej, to porzucający je 
opiekun nakłada na drugiego ciężkie zo
bowiązania. Porzucony partner może albo 
zainwestować w potomstwo cale swoje 
zasoby albo też zostawić je na lasce losu. 
Jeżeli potomstwo odnosi korzyści z opieki 
rodziców, ewolucja będzie faworyzowała 
tego z nich, który mimo nieobecności part
nera trwa przy dzieciach. Mówiąc krótko, 
osobnik porzucający potomstwa zmusza 
tym samym partnera do zajęcia się dziećmi 
(Alcock, 1993).

Zgodnie z hipotezą porzucalności za
płodnienie wewnętrzne winno łączyć się 
z zaangażowaniem rodzicielskim samicy, 
bo samiec po zostawieniu plemników w7 jej
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organizmie jest wolny, a samica musi 
podjąć trudną decyzję, czy ma inwestować 
w swoje potomstwa. W wypadku zapłod
nienia, do którego dochodzi poza orga
nizmem samicy (na przykład składa ona 
jajka, następnie zapładniane przez samca), 
może ona porzucić potomstwo, nakłada
jąc zobowiązania na samca. Według hi
potezy porzucalności przewaga matczynej 
opieki nad potomstwem powinna wystę
pować u gatunków charakteryzujących się 
zapłodnieniem wewnętrznym, natomiast 
przewaga opieki ojcowskiej powinna wy
stępować u gatunków zapladnianych poza 
organizmem samicy (Alcock, 1993).

Niektóre fakty wydają się potwier
dzać tę hipotezę. W pewnym badaniu, 
prowadzonym na różnych gatunkach ryb
i stworzeń ziemno-wodnych stwierdzono, 
że u 86% gatunków zapladnianych w e
w nętrznie ciężar opieki rodzicielskiej 
spoczywa głównie na samicach (Gross, 
Shine, 1981). Tam natomiast, gdzie wystę
powało zapłodnienie zewnętrzne, jedynie 
u 30% gatunków samice opiekowały się 
potomstwem bardziej niż samce. W  po
zostałych 70% przypadków główny ciężar 
opieki rodzicielskiej spoczywał na samcu.

Hipoteza ta staje wobec dwóch pro
blemów. Po pierwsze, istnieje możliwość, 
że u gatunków zapladnianych wewnętrznie 
niepewność ojcostwa jest większa, ponie
waż samiec ma mniejsze szanse naocz
nego stwierdzenia, czyje nasienie zaplad- 
nia komórkę jajową. Prawdziwą przyczyną 
przewagi matczynej opieki u gatunków 
charakteryzujących się zapłodnieniem we
wnętrznym, może więc być niepewność 
ojcostwa, a nie łatwość porzucania. Po dru
gie, u wielu gatunków gamety uwalniane 
są równocześnie. Jeżeli hipoteza porzu
calności jest trafna, to istnieje pięćdziesię
cioprocentowe prawdopodobieństwo, że 
u każdej z płci rozwinie się instynkt opieki

nad potomstwem. Jednakże badanie 46 
gatunków organizmów jednocześnie uwal
niających gamety wykazało, że w 78% 
wypadków (31 na 46 gatunków) młodymi 
opiekowały się głównie osobniki płci mę
skiej (Alcock, 1993). Jest to o wiele więcej 
niż 50% , na które wskazywałaby hipoteza 
porzucalności. Te dwie przyczyny więc - 
powiązanie z niepewnością ojcostwa oraz 
empiryczne dane dotyczące gatunków jed
nocześnie uwalniających gamety - spra
wiają, że hipoteza porzucalności nie wy
starcza, aby wytłumaczyć szeroko rozpo
wszechnione zjawisko większego zaanga
żowania matek w opiekę nad potomstwem.

Hipoteza utraty sposobności 
pozyskiw ania kolejnych partnerów

U podłoża trzeciej hipotezy leżą koszty 
utraty sposobności pozyskiwania kolej
nych partnerów. Chodzi o pogorszenie 
wiasnej pozycji tym względzie w wyniku 
zaangażowania się w opiekę nad potom
stwem. Koszty tego typu ponoszą zarówno 
samce, jak i samice. Kiedy matka chodzi 
wr ciąży lub karmi dziecko piersią, a oj
ciec chroni rodzinę przed drapieżnikami, 
żadne z nich nie ma wielkich szans na 
pozyskanie kolejnych partnerów. Jednak 
koszty te są wyższe dla samca niż sa
micy, o czym wspomniano w rozdziale 
6. Sukces reprodukcyjny samca mierzy 
się liczbą zapłodnionych samic. Na przy
kład u ludzi liczba dzieci poczętych przez 
mężczyznę jest wprost proporcjonalna do 
liczby partnerek, natomiast kobieta nie 
może zwiększyć liczby rodzonych przez 
siebie dzieci, zwiększając liczbę swoich 
partnerów. Ponieważ mężczyźni angażu
jący się w opiekę nad dziećmi tracą sposob
ność pozyskiwania kolejnych partnerek, 
są też mniej skłonni do inwestowania
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w dzieci, a bardziej - do skierowania 
swoich wysiłków na uwodzenie kolejnych 
partnerek.

Zgodnie z tą hipotezą ojcowska opieka 
nad potomstwem powinna być zjawiskiem 
rzadkim wszędzie tam, gdzie samce pono
szą wysokie koszty utraty sposobności po
zyskiwania kolejnych partnerek (Alcock,
1993). Kiedy natomiast koszty te maleją, 
prawa ewolucji powinny być dla ojcowskiej 
opieki łaskawsze. Tak właśnie się dzieje 
u tych gatunków ryb, u których samce 
wyznaczają swoje terytorium, a następnie 
go bronią (Gross, Sargent, 1985). Samice 
przeglądają następnie terytoria różnych 
samców i wybierają to, na którym składają 
ikrę. Samce mogą więc pilnować ikry, 
a nawet odżywiać ją, broniąc zarazem 
swojego terytorium. Inwestowanie w po
tomstwo nie zmniejsza w tym wypadku 
szans samca na przyciągnięcie kolejnych 
partnerek. Przeciwnie, ikra na teryto
rium danego samca przyciąga inne samice. 
Chętnie składają one swoje jajeczka tam, 
gdzie zrobiły to już uprzednio inne ryby. 
Być może złożona ikra jest dla nich oznaką, 
że terytorium jest wolne od drapieżników 
albo też że właściciel terytorium jest war
tościowy, skoro zyskał uznanie w oczach 
innej samicy. W sumie tam, gdzie szanse 
samca na pozyskanie kolejnych partnerek 
nie cierpią w wyniku inwestowania w po
tomstwo, istnieją doskonale warunki do 
rozwoju opieki ojca nad dziećmi.

Hipoteza utraty sposobności pozyski
wania kolejnych partnerów tłumaczy czę
ściowo indywidualne różnice w podej
ściu do obowiązków rodzicielskich między 
ludźmi. Jeśli na rynku matrymonialnym 
występuje nadmiar mężczyzn, to trudno 
im uprawiać strategię kontaktów’ przelot
nych. Tam natomiast, gdzie jest więcej 
kobiet, mężczyźni mają większe możliwo
ści nawiązywania takich kontaktów (zob. 
rozdział 6; zob. również Guttentag, Se- 
cord, 1983; Pedersen, 1991). Możemy więc 
przypuszczać, że mężczyźni chętniej będą 
inwestować w potomstwo tam, gdzie jest 
ich więcej, a mniej chętnie tam, gdzie 
występuje przewaga ilościowa kobiet. Po
twierdzają to liczne dane empiryczne (Pe
dersen, 1991).

Powtórzmy: większe zaangażowanie 
płci żeńskiej w opiekę nad potomstwem 
próbowano wyjaśnić za pomocą trzech 
hipotez - niepewności ojcostwa, porzucal
ności oraz utraty sposobności pozyskiwa
nia kolejnych partnerów. Oczywiście, nie 
wykluczają się one nawzajem. Jest całkiem 
możliwe, że każda z nich tłumaczy czę
ściowo nierówność rodzicielskiego zaan
gażowania. Najbardziej prawdopodobne są 
hipotezy niepewności ojcostw-a oraz utraty 
sposobności pozyskiwania kolejnych part
nerów. Jak zobaczymy dalej, hipoteza nie
pewności ojcostwa pozwala również zro
zumieć różne traktowanie przez mężczyzn 
opieki nad dziećmi.

Opieka nad dziećmi w perspektywie ewolucyjnej

Na początku tego rozdziału zauważyliśmy, 
że dzięki potomstwu geny rodziców są 
powielane w następnych pokoleniach. Jed
nak nie wszystkie dzieci rozmnażają się.

Niektóre lepiej dają sobie radę w walce
o byt i mają lepsze perspektywy pozyska
nia partnerów, są więc lepszymi wehiku
łami genów swoich rodziców. W związku
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z tym mają większe szanse korzystać 
z opieki rodziców. Generalna zasada jest 
taka, że w procesie doboru uprzywilejo
wane będą te mechanizmy opieki nad 
potomstwem (a więc alokacja zasobów 
w jednym lub większej liczbie dzieci kosz
tem innych form alokacji), które zwięk
szają szanse przekazania genów ro
dziców następnym pokoleniom. Wynika 
z tego, że mechanizmy opieki rodziciel
skiej będą faworyzować jedne dzieci kosz
tem innych. Prawa ewolucji będą wyróż
niać mechanizmy rodzicielskie nastawione 
na te dzieci, które dają większe szanse 
korzyści reprodukcyjnych (Daly, Wilson, 
1995). Regułom tym podlegają zarówno 
ojcowie, jak i matki, gdyż więzi między 
ojcami a dziećmi, choć często słabsze niż 
więzi matek z dziećmi, wydają się uniwer
salne dla gatunku ludzkiego (Mackey, Daly, 
1995).

Najogólniej rzecz biorąc, mechanizmy 
opieki rodziców nad dziećmi powinny być 
wyczulone na trzy czynniki (Alexander, 
1979):

1. Stopień pokrewieństwa genetycz
nego z potomstwem: Czy to na
prawdę są moje dzieci?

2. Zdolność danego dziecka do przeno
szenia genów rodziców: Czy moja in
westycja przyczyni się do przetrwania
i reprodukcji moich dzieci?

3. Alternatywne sposoby inwestowa
nia zasobów: Czy najlepszy użytek 
ze swoich zasobów zrobię, inwestując 
w swoje dzieci czy na przykład w dzieci 
siostry albo w pozyskiwanie kolejnych 
partnerów?

Przyjrzyjmy się teraz każdemu z tych 
kontekstów i przeanalizujmy empiryczne 
dowody na rzecz tezy, że ludzkie mecha
nizmy psychiczne są na nie wyczulone.

Pokrew ieństwo genetyczne 
z potom stwem

Daly i Wilson (1988) tak oto zwięźle opi
sują wpływ pokrewieństwa genetycznego 
na motywacje rodziców:

Najbardziej może oczywisty wniosek z Dar
winowskiego ujęcia motywacji rodziciel
skich brzmi następująco: rodzice zastęp
czy nie będą dbali o dzieci tak dobrze, jak 
naturalni, co oznacza, że dzieci wychowy
wane przez ludzi niebędących ich natural
nymi rodzicami częściej będą wykorzysty
wane i w inny sposób zagrożone. Zaan
gażowanie rodziców jest wielkim skarbem, 
więc prawa ewolucji muszą faworyzować 
takie mechanizmy psychiczne, dzięki któ
rym ten skarb nie zostanie roztrwoniony 
na osoby niespokrewnione. (s. 83)

Badania nad uczuciami rodziców po
twierdzają ten wniosek. W jednym z nich, 
prowadzonym w Cleveland w stanie Ohio, 
tylko 53% ojczymów i 25% przybranych 
matek stwierdziło, że żywi uczucia ro
dzicielskie do swoich przybranych dzieci 
(Duberman, 1975). Antropolog darwinow
ski Mark Flinn osiągnął podobne wyniki 
podczas badań prowadzonych w pewnej 
wiosce na Trynidadzie. Stosunki ojczymów 
z ich przybranymi dziećmi były chłodniej
sze i bardziej nasycone agresją niż sto
sunki między biologicznymi ojcami a ich 
naturalnymi dziećmi (Flinn, 1988b). Co 
więcej, dla przybranych dzieci była to 
sytuacja nie do zniesienia, skoro opusz
czały dom rodzinny wcześniej niż dzieci 
spokrewnione z rodzicami genetycznie.

Nie znaczy to, że dziecko niespokrew
nione genetycznie nie może wzbudzić sił
nego uczucia miłości rodzicielskiej. Ro
dzice przybrani mogą i często obdarzają
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swoje przybrane dzieci wielkim uczuciem 
oraz kierują ku nim wszystkie swoje za
soby. Jest to jednak o wiele mniej praw
dopodobne w wypadku rodziców przy
branych niż biologicznych. Odzwierciedla 
to potoczne rozumienie słowa „macocha” , 
które składa się z dwóch elementów. 
Macocha to (1) żona ojca z następnego 
małżeństwa oraz (2) kobieta nieotaczająca 
dzieci męża z poprzedniego małżeństwa 
należyta opieką (Gova, 1986).

Konflikt interesów między przybra
nymi dziećmi a przybranymi rodzicami 
znajduje odzwierciedlenie w wielu poda
niach ludowych. Przekrojowa analiza lite
ratury ludowej z różnych kultur pozwo
liła wyodrębnić następujące wątki prze
wodnie: „Zła macocha każe zamordować 
swoją pasierbicę” oraz „Zla macocha pod 
nieobecność męża obciąża pasierbicę pracą 
nad siły, w wyniku czego ta umiera” 
(Thompson, 1955; cyt. za: Daly, Wil
son, 1988, s. 85). Wątek złego ojczyma 
występuje równie często w dwóch pod
stawowych odmianach: „rozwiązłych oj
czymów” (którzy chcą wykorzystać lub 
wykorzystują pasierbice seksualnie) oraz 
„okrutnych ojczymów” (którzy znęcają 
się fizycznie lub psychicznie nad swoimi 
przybranymi dziećmi). W  tak odmiennych 
kulturach, jak irlandzka, indyjska, aleucka
i indonezyjska, podania ludowe opisują 
przybranych rodziców jako ludzi niegodzi
wych.

Co ciekawe, nieliczni badacze, którzy 
zajmowali się relacjami między przybra
nymi rodzicami a ich dziećmi, przypisy
wali zazwyczaj wszelkie problemy „mitom 
okrutnej macochy lub okrutnego ojczyma” 
albo „irracjonalnym lękom dziecięcym” 
(Daly, Wilson, 1988, s. 86). Jeżeli jednak 
lęki są irracjonalne, a okrucieństwo jest 
mitem, to dlaczego wątki te są tak roz
powszechnione we wszystkich kulturach?

Wypada też zapytać, czy te mity, poda
nia i wierzenia mają jakieś uzasadnienie 
w rzeczywistych stosunkach między ro
dzicami a dziećmi. Poniżej omówimy dane 
dotyczące znęcania się nad dziećmi oraz 
mordowania ich.

W gatunkach, u których zachodzi we
wnętrzne zapłodnienie samicy, tak jak 
u człowieka, macierzyństwo kobiety jest 
stuprocentowo pewne, ale ojcostwo męż
czyzny wzbudza niekiedy wątpliwości. Jak 
mężczyźni oceniają prawdopodobieństwo 
ojcostwa? Dysponują przynajmniej dwoma 
źródłami informacji. Pierwsze z nich doty
czą wierności partnerki w okresie poczęcia 
dziecka, drugie - podobieństwa dziecka do 
mężczyzny (Daly, Wilson, 1988). Należy 
oczekiwać, że u mężczyzn wykształciły 
się mechanizmy psychiczne wyczulone na 
obydwa rodzaje informacji. Należy się też 
spodziewać, że matki będą się starały 
wpłynąć na opinię mężczyzny, przekonując 
go o swojej wierności albo też o tym, że 
dziecko jest do niego podobne jak dwie 
krople wody.

Do kogo podobne są noworodki zda
niem tych, którzy o tym mówią? Daly
i Wilson (1982) założyli, że matki powinny 
wzmacniać przekonanie swojego partnera
o jego ojcostwie, podkreślając fizyczne 
podobieństwo między nim a noworodkiem. 
Mężczyzna przekonany o swoim ojcostwie 
będzie bowiem chętniej w dziecko inwe
stował. Aby zweryfikować tę hipotezę. 
Daly i Wilson przeanalizowali 111 nagra
nych na wideo porodów w USA. Długość 
nagrań wahała się od 5 do 45 minut. Na 111 
taśm aż na sześćdziesięciu ośmiu znalazły 
się wypowiedzi odnoszące się do wyglądu 
dziecka (w niektórych wypadkach matki 
znajdowały się pod wpływem środków 
przeciwbólowych, w kilku innych jakość 
dźwięku była słaba i nie można było nic
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zrozumieć, więc prawdopodobnie liczba 
uwag odnoszących się do wyglądu jest 
zaniżona).

Z prostego rachunku prawdopodobień
stwa wynikałoby, że w mniej więcej poło
wie przypadków powinno się zauważyć po
dobieństwo do matki, a w drugiej poiowie
- do ojca. Tymczasem matki czterokrotnie 
częściej (80% ) mówiły o podobieństwie 
dziecka do ojca niż do nich (20% ). Były 
to uwagi w rodzaju: „on wygląda jak ty” 
(pewna kobieta zapewniała o tym męża 
trzykrotnie), „jest zupełnie do ciebie po
dobny” , „wykapany tatuś” , „jest całkiem 
jak ty, ma twoje włosy” , „jest zupełnie do 
ciebie podobna, naprawdę” (Daly, Wilson, 
1982, s. 70).

W kolejnej części tego samego badania 
Daly i Wilson (1982) wysłali 526 kwe
stionariuszy do świeżo upieczonych rodzi
ców, których nazwiska znaleźli w kana
dyjskich gazetach zamieszczających ogło
szenia o porodzie. Około 25% rodziców 
odesłało wypełnione kwestionariusze. Po
proszono ich również o pomoc w nawią
zaniu kontaktu z krewnymi, aby ci też 
mogli uczestniczyć w badaniu. Jedno z py
tań brzmiało: „Do kogo, twoim zdaniem, 
dziecko jest najbardziej podobne?” .

Rezultaty potwierdziły i pogłębiły wy
niki poprzedniego badania. Spośród ma
tek, które wskazywały na podobieństwo 
dziecka do jednego z rodziców, 81% pisało, 
że dziecko jest bardziej podobne do ojca, 
a tylko 19% zauważało wielkie podobień
stwo do nich samych. Podobna tendencja 
ujawniła się wśród krewnych. Spośród 
tych, którzy wskazywali na podobieństwo 
do któregoś z rodziców, 66% podkreślało 
podobieństwo do ojca, a tylko 34% - do 
matki.

Wbrew przewidywaniom Daly’ego
i Wilson, krewni ze strony matki nie 
podkreślali ojcostwa jej męża silniej niż

jego krewni. Przewidywanie to wynikało 
z założenia, że rodzina matki, tak jak
i ona sama, jest żywotnie zainteresowana 
umocnieniem wiary mężczyzny w jego oj
costwo, aby zagwarantować jego zaangażo
wanie w wychowanie dziecka. Tymczasem 
71% krewnych ze strony ojca mówiło, że 
dziecko jest podobne do niego. Przypusz
czenie potwierdziło się natomiast w wy
padku dzieci pierworodnych. Podobień
stwo do ojca podkreślało 62% krewnych 
ze strony matki, a tylko 52% krewnych ze 
strony ojca.

Ojciec i niemowlę: czy są do siebie podobni? Badania 

pokazują, że matka dziecka, jej krewni oraz krewni ojca 

częściej mówią o podobieństwie niemowlęcia do ojca niż 

do matki. Czy ta strategia ma na celu upewnienie mężczy

zny co do jego ojcostwa, a poprzez to zagwarantowanie, 

że będzie gotów inwestować w dziecko?

Wyniki te - oznaczające większe praw
dopodobieństwo, że matka będzie pod-
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kreślaia podobieństwo dziecka do ojca - 
porównywano z badaniami przeprowadzo
nymi w społeczności pochodzącej z in
nego kręgu kulturowego - Meksykanów 
zamieszkujących przylądek Jukatan (Re- 
galski, Gaulin, 1993). Przeprowadzono 198 
wywiadów z krewnymi 49 meksykańskich 
niemowląt. Podobnie jak w badaniach ka
nadyjskich krewni o wiele częściej twier
dzili, że dziecko jest podobne do ojca 
niż do matki. Matka i jej krewni pod
kreślali to podobieństwo o wiele czę
ściej niż ojciec i jego krewni. Podkre
ślanie podobieństwa do ojca występo
wało częściej w odniesieniu do dzieci 
pierworodnych oraz w tych wypadkach, 
gdy rodzice byli ze sobą od niedawna. 
W sumie badania te potwierdzają hi
potezę, że matki i ich krewni pra
gną upewnić mężczyznę w jego prze
konaniu o ojcostwie prawdopodobnie po 
to, aby go zachęcić do inwestowania 
w dziecko.

Wiele pytań pozostaje jednak bez 
odpowiedzi. Czy manipulowanie matek 
wiarą mężczyzn w ich ojcostwo jest po
wszechne? Czy matki świadomie starają 
się umocnić w partnerach przekonanie 
o ojcostwie, czy też robią to nieświado
mie? Czy u mężczyzn wykształciły się 
wyspecjalizowane mechanizmy weryfiko
wania informacji o podobieństwie dziecka 
do nich, mające na celu ustrzeżenie się 
przed niebezpieczeństwem inwestowania 
w dzieci innego mężczyzny? Odpowiedzi 
na te pytania wymagają dalszych badań.

Do kogo naprawdę są podobne jed
noroczne dzieci? Przeprowadzony nie
dawno niezwykły eksperyment z foto
grafiami rodzinnymi wskazuje na możli
wość rozwoju u dzieci rozpoznawalnych 
fizycznych cech ojca (Christenfeld, Hill, 
1995). Uczestniczące w badaniu rodziny

dostarczyły zdjęcia swoich dzieci w wieku 
jednego roku, 10 oraz 20 lat. Połowę dzieci 
stanowiły dziewczynki, połowę - chłopcy. 
Łącznie zebrano 24 zdjęcia. O osobne 
fotografie poproszono również matki i oj
ców tych dzieci. Następnie poproszono 
122 osoby, aby spośród trzech kobiet po
kazanych na fotografiach wybrały matkę 
każdego dziecka. Analogicznie poproszono
o wybranie spośród trzech fotografii jed
nej, pokazującej ojca każdego dziecka.

Gdyby wyborem kierował przypadek, 
każde ze zdjęć zostałoby wskazane w około 
33,3% wypadków. Tak się właśnie stało 
w wypadku dziesięcio- i dwudziestolatków. 
Stwierdzono jednak jeden zaskakujący wy
jątek od tej ogólnej prawidłowości. Aż 
w 49,2% trafnie wskazano na ojca dziecka 
jednorocznego. Dotyczyło to zarówno oj
ców chłopców (50% ), jak i dziewczynek 
(48% ). Natomiast trafność wskazań matki 
jednolatków nie odbiegała od średniej wy
znaczonej prostym rachunkiem prawdopo
dobieństwa. Badanie dowiodło więc podo
bieństwa fizycznego jednolatków do ich 
biologicznych ojców, ale nie do matek.

Co to znaczy? Badacze spekulują, że 
odpowiedź tkwi w asymetrycznym roz
łożeniu pewności rodzicielstwa. Kobiety 
są pewne tego, że są matkami danego 
dziecka, niezależnie od jego wyglądu. Oj
cowie nie mają tej pewności. Wynikają 
z tego trzy ewentualności: (1) w prze
szłości podobieństwo dziecka do ojca sta
wiało je w korzystniejszej sytuacji, gdyż 
ojciec w nie inwestował; (2) w przeszłości 
prawa ewolucji faworyzowały mężczyzn
o charakterystycznych cechach fizycznych 
przenoszonych na potomstwo, co pozwa
lało im koncentrować swoje wysiłki na 
własnych dzieciach, a nie na dzieciach 
innego mężczyzny; (3) w przeszłości ko
rzystna dla matki była eliminacja z wyglądu 
dziecka cech pochodzących z jej materiału
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genetycznego, bo dzięki temu łatwiej byio 
zachęcić ojca do inwestowania w dziecko.

Powyższe teoretyczne ewentualności 
wymagają dalszych weryfikacji. Jednak to 
opisane, intrygujące badanie stawia w no
wym świetle ustalenia Dalyego i Wilson, 
wedle któiych ludzie częściej podkreślają 
podobieństwa noworodka do ojca niż do 
matki. Stwierdzenia takie bowiem mogą 
być trafne. Może rzeczywiście noworodki 
są bardziej podobne do ojca niż do matki. 
Badania Daly'ego i Wilson prowadzono 
na noworodkach, a badania Christenfelda
i Hilla na dzieciach jednorocznych, więc 
nie są one bezpośrednio porównywalne. Ze 
względu na dużą wagę męskich inwestycji 
w dzieci możemy jednak oczekiwać w nie
dalekiej przyszłości kontynuowania badań 
nad tym zagadnieniem.

Inwestowanie rodziców w kształcenie 
dzieci. Ludzie współcześni żyją w całkiem 
innym środowisku niż dawniej. Posługują 
się na przykład pieniądzem, o którym 
w plejstocenie nie słyszano. Z badawczego 
punktu widzenia zaletą pieniądza jest to, 
że pozwala na precyzyjne wymierzenie 
rozmiarów inwestycji. Korzystając z tej 
zalety, trzej antropologowie ewolucyjni 
ocenili wpływ niepewności mężczyzny co 
do własnego ojcostwa na poziom jego in
westycji związanych z kształceniem dzieci 
(Anderson, Kapłan, Lancaster, 1997).

Badacze wysunęli trzy przypuszczenia:
(1) mężczyźni inwestują więcej w swoje 
biologiczne dzieci niż w dzieci przybrane;
(2) mężczyźni mający wątpliwości co do 
swojego biologicznego ojcostwa inwestują 
mniej niż ci, którzy takich wątpliwości 
nie mają; (3) mężczyźni inwestują więcej 
w dzieci, które mają z aktualną partnerką, 
niż w dzieci z poprzednich związków, 
przy czym odnosi się to zarówno do 
dzieci biologicznych, jak i przybranych.

Dwa pierwsze przypuszczenia wywodzą 
się wprost z ewolucyjnej teorii opieki 
rodzicielskiej, a w szczególności z prze
słanki pokrewieństwa genetycznego. Trze
cie przypuszczenie opiera się na hipotezie, 
że dla mężczyzn otaczanie dzieci opieką 
oraz wspieranie ich własnymi zasobami 
jest formą zdobywania lub utrzymywania 
partnerki.

Materiał sprawdzający te hipotezy zdo
byto, badając 615 mężczyzn z miejsco
wości Albuquerque w Nowym Meksyku. 
Mężczyźni ci byli ojcami 1246 dzieci, 
z czego w 1158 wypadkach było to ojco
stwo biologiczne, a w 88 - przybrane. Dane 
zostały uporządkowane według trzech kry
teriów: (1) czy dane dziecko otrzymywało 
od respondenta jakiekolwiek pieniądze na 
studiowanie (69% otrzymywało); (2) ile 
pieniędzy na studiowanie otrzymywało 
dziecko od każdego respondenta (średnio
13 180 dolarów); (3) jaką część związanych 
ze studiami wydatków  danego dziecka 
pokrywał respondent (średnio 44% takich 
wydatków).

Wyniki potwierdziły zdecydowanie 
wszystkie trzy przypuszczenia. Pokre
wieństwo genetyczne okazało się bardzo 
ważne. Dzieci biologiczne miały 5,5 raza 
więcej szans na otrzymanie pieniędzy na 
studia, otrzymały one średnio 15 500 dola
rów więcej na ten cel, respondenci pokryli 
też o 657c więcej ich wydatków szkolnych. 
Przypuszczenie pierwsze - że mężczyźni 
będą więcej inwestować w dzieci biolo
giczne niż przybrane - znalazło mocne 
potwierdzenie.

Przypuszczeni drugie związane było 
z silą przeświadczenia mężczyzny, że rze
czywiście jest biologicznym ojcem danego 
dziecka. Poproszono więc mężczyzn, aby 
sporządzi); listę dzieci, które ich zda
niem poczęli. Następnie zapytano, czy 
mają pewność, że naprawdę są ojcami.
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Niski poziom ufności we własne ojco
stwo stwierdzano w wypadku, gdy dany 
mężczyzna był pewien, że nie jest oj
cem, albo gdy tylko to podejrzewał. Pew
ność ojcostwa miała poważny wpływ na 
dwa z trzech badanych kryteriów. Dzieci 
mężczyzn o niskim poziomie ufności we 
własne ojcostwo miały tylko 13% szans 
na uzyskanie jakichkolwiek pieniędzy na 
wykształcenie i otrzymały 28 400 dolarów 
mniej niz dzieci mężczyzn przekonanych
o własnym ojcostwie biologicznym. Drugie 
przypuszczenie zostało więc potwierdzone 
z jednym zastrzeżeniem. Tylko sześciu 
respondentów przyznało się do wątpli
wości, czy rzeczywiście są biologicznymi 
ojcami swoich dzieci. Ta liczba nie od
daje prawdopodobnie rzeczywistego po
ziomu niepewności ojcostwa. Niewyklu
czone, że mężczyźni nie chcieli zwierzać 
się nieznanemu bądź co bądź badaczowi 
z wątpliwości w tym względzie. Trzeba 
by więc ponowić to badanie na większej 
próbie ludności. Należałoby je wesprzeć 
badaniem rzeczywistego stopnia genetycz
nego pokrewieństwa (lub jego braku) albo 
też stworzyć warunki, w których mężczy
znom łatwiej byłoby wyznać ewentualne 
wątpliwości co do swojego biologicznego 
ojcostwa. Pomimo tego zastrzeżenia re
zultaty potwierdzają hipotezę, że męż
czyźni ograniczają inwestowanie w dzieci, 
jeżeli nie są pewni swego biologicznego 
ojcostwa.

Trzecie przypuszczenie - że mężczyźni 
będą więcej inwestowali w dzieci swojej 
aktualnej partnerki niż w dzieci z poprzed
nich związków, niezależnie od pokrewień
stwa genetycznego - również zyskało zde
cydowane potwierdzenie. Dziecko miało 
trzykrotnie większe szanse otrzymywania 
pieniędzy, jeżeli jego matka była aktualną 
partnerką respondenta. Dzieci otrzymały
14 900 dolarów więcej, jeżeli ich biolo

giczni rodzice byli wciąż ze sobą. Ponadto 
jeśli matka dziecka pozostawała w związku 
z respondentem, to opłaca! on jego studia 
w 53%. Fakt, że mężczyźni inwestują wię
cej w dzieci kobiety, z którą są związani, 
nawet jeżeli są to ich przybrane dzieci, 
potwierdza hipotezę, że inwestycja ta jest 
czyniona bardziej ze względu na partnerkę 
niż na dzieci.

Mówiąc ogólnie, genetyczne pokre
wieństwo z dzieckiem jest ważnym wy
znacznikiem wkładu finansowego. Męż
czyźni inwestują więcej w swoje dzieci 
biologiczne niż przybrane. Inwestują też 
więcej, jeżeli są przekonani o swoim bio
logicznym ojcostwie.

Znęcanie się  nad dziećm i i inne n ie
bezpieczeństw a m ieszkania z przy
branymi rodzicami. Opiekę rodzicielską 
można sobie przedstawić jako pewne kon
tinuum. Na jednym końcu jest absolutne 
poświęcenie, przy którym rodzice kie
rują wszystkie swoje zasoby na potrzeby 
dziecka, gotowi w razie konieczności oddać 
dla niego zdrowie i życie. Na drugim 
końcu skali znajduje się obciążanie dzieci 
kosztami, polegające na wykorzystywaniu 
ich lub znęcaniu się nad nimi. Skrajnym 
tego wyrazem są przypadki dzieciobój
stwa, które można traktować jako negatyw 
opieki rodzicielskiej (to jest skrajne prze
ciwieństwo opieki rodzicielskiej). Zgodnie 
z teorią dostosowania łącznego stopień 
pokrewieństwa genetycznego wpływa na 
prawdopodobieństwo dzieciobójstwa - im 
mniejszy stopień pokrewieństwa gene
tycznego między dzieckiem a dorosłym, 
tym wyższe to prawdopodobieństwo. Hi
potezę tę poddano weryfikacji (Daly, Wil
son, 1988, 1995, 1996).

W najbardziej wyczerpującym badaniu 
na ten temat Daly i Wilson przeanalizowali 
sytuację 841 rodzin, w których wycho-
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wywaly się dzieci w wieku do 17 lat, 
oraz 99 przypadków bicia i wykorzysty
wania odnotowanych przez Towarzystwo 
Pomocy Dzieciom w kanadyjskim mie
ście Hamilton (Daly, Wilson, 1985). Więk
szość dzieci mieszka z obojgiem swoich 
biologicznych rodziców, więc przy usta
laniu rozmiarów zjawiska znęcania się 
nad dziećmi przez rodziców przybranych
i biologicznych trzeba uwzględnić wspólny 
mianownik, taki jak „liczba ofiar na 1000 
dzieci w danej populacji” . Wyniki zamiesz
czono na rycinie 7.1.

Dane wskazują jednoznacznie, że dziec
ko mieszkające z którymś ze swych bio
logicznych rodziców i jednym przybranym 
jest średnio czterdzieści razy bardziej 
narażone na maltretowanie fizyczne niż 
dziecko mieszkające z obojgiem rodzi
ców biologicznych. Ryzyko jest większe

nawet wtedy, gdy nie potęgują go ta
kie czynniki, jak nędza czy niski sta
tus socjoekonomiczny. Przypadki znęca
nia się nad dziećmi rzeczywiście czę
ściej zdarzają się w rodzinach ubogich, 
ale okazuje się, że procent rodzin przy
branych jest mniej więcej taki sam we 
wszystkich warstwach społecznych. Daly
i Wilson doszli do wniosku, że „mieszka
nie dziecka z przybranym rodzicem jest 
najważniejszym z dotychczas stwierdzo
nych czynników wpływających na mal
tretowanie dzieci" (Daly, Wilson. 1988, 
s. 87-88). Można rzecz jasna powiedzieć, 
że takie wyniki są oczywiste i każdy 
mógłby je przewidzieć. Może i tak. Pozo
staje jednak faktem, że w setkach wcze
śniejszych badań nad zjawiskiem mal
tretowania dzieci nie udało się usta
lić, że zagrożeniem są przybrani rodzice.

12
Dwoje rodziców 
biologicznych 12 -

Jeden rodzic biologiczny 
i jeden przybrany

10 - 10 ■

8 8
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RYCINA 7.1 Liczba przypadków maltretowania dzieci zgłoszonych do Towarzystwa Pomocy Dzieciom

Hamilton, Kanada, 1983.

Źródło: Daly, Wilson, 1988. Copyright © 1988 by Aldine de Gruyter.
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Dokonali tego dopiero Daly i Wilson, uj
mując zagadnienie z perspektywy ewolu
cyjnej.

Dzieciobójstwo jako funkcja pokre
wieństwa genetycznego.

20 lutego 1992 dwuletni Scott M. zmarł 
w montrealskim szpitalu na skutek cięż
kich obrażeń wewnętrznych, spowodowa
nych pobiciem. Podczas procesu o za
bójstwo, wytoczonego dwudziestocztero
letniemu konkubentowi matki chłopca, le
karze zeznali, że ciato dziecka „świadczyło
o długotrwałym maltretowaniu”, ponieważ 
„pokrywały je liczne siniaki pochodzące 
z różnych okresów życia". Oskarżony, 
który przedstawiał się jako „główny opie
kun Scotta”, przyznał się do bicia jego 
matki i innych dorosłych, ale stwierdził, że 
„nigdy nie skrzywdziłby dziecka” . Pewien 
znajomy zeznał jednak, że oskarżony sam 
opowiadał, jak wymierzył chłopcu kuk
sańca łokciem, ponieważ ten „przeszka
dzał mu oglądać telewizję". Oskarżony 
został uznany za winnego i skazany. (Daly, 
Wilson, 1996, s. 77)

Podobne sprawy zdarzają się w Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie każdego dnia. 
Można o nich przeczytać w gazetach. Nie
stety, sposób zbierania danych statystycz
nych na ten temat nie pozwala wyodrębnić 
mieszkania z przybranym rodzicem jako 
czynnika zwiększonego ryzyka. Ani FBI, 
ani Urząd Ewidencji Ludności USA nie 
wprowadzają rozróżnienia między rodzi
cami biologicznymi a przybranymi (Daly, 
Wilson, 1996). Dane ogólnokrajowe nie 
pozwalają więc na ustalenie związku mię
dzy genetycznym stopniem pokrewień
stwa a dzieciobójstwem. Daly i Wilson 
przeanalizowali jednak ten związek na 
podstawie serii badań nad społecznościami 
lokalnymi. W jednym z nich zebrali 408

przypadków morderstw popełnionych na 
dzieciach w Kanadzie przez rodziców bio
logicznych lub przybranych wciągu 10 lat. 
Następnie policzyli liczbę dzieciobójstw 
przypadających w ciągu roku na milion 
dzieci mieszkających z rodzicami.

Okazało się, że dzieci mieszkające 
z przybranymi rodzicami są o wiele bar
dziej zagrożone. W najgorszej sytuacji są 
małe dzieci, poniżej drugiego roku życia. 
Po przeanalizowaniu danych z wielu róż
nych źródeł Daly i Wilson (1988) ustalili, 
że dziecko w wieku przedszkolnym miesz
kające z którymś z przybranych rodziców 
jest od czterdziestu do stu razy bardziej 
zagrożone śmiercią niż dziecko mieszka
jące ze swoimi biologicznymi rodzicami.

Niestety, istnieje bardzo mało danych 
pochodzących z innych kultur na temat 
związku między dzieciobójstwem a stop
niem pokrewieństwa genetycznego. Daly
i Wilson (1988) podają pewne dane, pocho
dzące z badań etnograficznych zebranych 
w Humań Relations Area File (HRAF), 
ale trzeba do nich podchodzić ostrożnie, 
bo są niesystematyczne i nie byty groma
dzone z myślą o badaniu zjawisk takich, 
jak maltretowanie dzieci, dzieciobójstwa 
czy przybrani rodzice. Pomimo ograniczeń 
badań etnograficznych warto wspomnieć, 
że niewierność małżeńska, prawdopodob
nie wzmagająca niepewność ojcostwa, była 
wymieniona jako przyczyna dzieciobójstwa 
w 15 na 39 społeczności plemiennych, 
w których w ogóle o dzieciobójstwie wspo
mniano. W trzech plemionach mężczyźni 
mieli domagać się zabicia dziecka, które 
swoim wyglądem wzbudzało podejrzenia, 
że pochodzi od innego mężczyzny. W ple
mionach Tikopia z Oceanii oraz Yanomamö

 z Wenezueli mężczyźni poślubia
jący kobietę mającą dzieci z poprzedniego 
związku żądają, aby je zabito. Jest to 
warunek małżeństwa.
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Stopień pokrewieństwa genetycznego 
ma wielki wpływ na poziom inwestycji 
rodzicielskich oraz prawdopodobieństwo 
maltretowania dzieci. Mężczyźni więcej in
westują w wykształcenie dzieci biologicz
nych niż przybranych. Inwestują mniej, 
jeżeli podejrzewają, że nie są prawdzi
wymi ojcami danego dziecka. Dzieci wy
chowywane przez przybranych rodziców 
są o wiele bardziej narażone na dziecio
bójstwo i maltretowanie niż dzieci miesz
kające ze swoimi rodzicami biologicznymi. 
U dzieci w wieku przedszkolnym to ry
zyko jest co najmniej czterdzieści razy 
większe. Mieszkanie z przybranymi ro

dzicami jest największym z dotychczas 
wyodrębnionych czynników ryzyka, pro
wadzących do dzieciobójstwa i przemocy 
wobec dzieci. Choć niezbędne są badania 
ogólnokulturowe, dostępne obecnie dane 
potwierdzają hipotezę psychologii ewolu
cyjnej, że stopień pokrewieństwa gene
tycznego ma ogromny wpływ na dystrybu
cję korzyści oraz ponoszenie kosztów wy
nikających ze związku z rodzicami. Opieka 
rodzicielska jest kosztowna. Wydaje się, 
że u ludzi rozwinęły się w toku ewo
lucji mechanizmy psychiczne pozwalające 
otaczać nią przede wszystkim biologiczne 
potomstwo.

Zdolność dzieci do przekształcenia opieki rodzicielskiej 
w sukces reprodukcyjny

Następnym ważnym czynnikiem wpły- stania. Mówiąc dokładniej, prawa doboru 
wającym na poziom opieki rodzicielskiej powinny faworyzować mechanizmy skla- 
jest zdolność dziecka do jej wykorzy- niające rodziców do największego inwe-
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stowania tam, gdzie jest to najważniej
sze - a więc w dzieci dające najwięk
sze szanse przekształcenia rodzicielskiej 
opieki w sukcesję genetyczną, wyrażającą 
się albo lepszymi rezultatami w walce
o byt, albo większym sukcesem reproduk
cyjnym.

Aby zrozumieć zasadność tego zało
żenia, wyobraźmy sobie skrajny przypa
dek rodzica inwestującego czas i energię 
w nakarmienie dziecka, które już zmarło 
w wyniku choroby. Oczywiście uznaliby
śmy takie zachowanie za patologię, ale 
z ewolucyjnego punktu widzenia najważ
niejsze jest to, że ta inwestycja nie przy
czynia się do sukcesji genetycznej. Powin
niśmy więc oczekiwać, że prawa doboru 
nie będą faworyzowały mechanizmów psy
chicznych prowadzących do inwestowania 
w martwe dzieci. Rozpatrzmy teraz mniej 
skrajny przypadek - dziecka żywego, ale 
cierpiącego na śmiertelną chorobę. Choć 
moralność podpowiada, że powinniśmy in
westować w takie dzieci, prawa ewolucji 
nie faworyzują takiego zachowania w więk
szym stopniu niż inwestowania w dzieci 
martwe (chyba że opieka nad dzieckiem 
śmiertelnie chorym przynosiłaby korzyści 
w postaci lepszej reputacji lub jakieś inne 
albo też gdyby inwestycja tego typu rato
wała życie dziecka).

Nie znaczy to, że rodzice będą się 
opiekowali wyłącznie zdrowymi i silnymi 
dziećmi. Przeciwnie. Należałoby raczej 
oczekiwać, że będą więcej inwestować 
w dzieci chore niż zdrowe, ponieważ 
każda jednostka inwestycji przynosi w tym 
wypadku więcej korzyści. Teoretycznie 
rzecz biorąc, najważniejsze jest nie to, 
czy dziecko jest zdrowe czy chore, lecz 
jego zdolność do przekształcenia jedno
stek opieki rodzicielskiej w sukcesję gene
tyczną. Oczywiście, rodzice tak nie myślą, 
nawet podświadomie. Żaden z nich nie

mówi sobie: „Będę inwestować więcej 
w Sally niż w Mary, bo Sally może prze
kształcić moje inwestycje w więcej kopii 
moich genów” . Chodzi o to, że prawa 
doboru powinny wykształcić mechanizmy 
psychiczne decydujące o określonym skie
rowaniu inwestycji. Mechanizmy te, wraz 
z uruchamiającymi je współczesnymi czyn
nikami środowiskowymi, prowadzą do wy
kształcenia się obecnych modeli inwestycji 
w dzieci.

Nie potrafimy cofnąć się w czasie
i stwierdzić z całą pewnością, jakie czyn
niki umożliwiały dziecku najlepsze korzy
stanie z opieki rodziców. Daly i Wilson 
(1988, 1995) wyodrębnili jednak dwa wy
soce prawdopodobne czynniki: (1) to, czy 
dziecko urodziło się z jakimiś zaburze
niami, oraz (2) wiek dziecka. Dzieci niepeł
nosprawne, przy braku innych czynników 
różnicujących, mają mniejsze szanse na 
odniesienie w przyszłości sukcesu repro
dukcyjnego niż dzieci zdrowe. Młodsze 
dzieci, przy braku innych czynników róż
nicujących, mają niższą wartość rozrodczą 
niż starsze. Jak pamiętamy, wartość roz
rodcza określa przyszłe prawdopodobień
stwo spłodzenia potomstwa. Poddajmy te 
obydwa hipotetyczne czynniki empirycz
nej weryfikacji.

Zaniedbywanie i maltretowanie dzieci 
z wadami wrodzonymi. Dzieci z wadami 
wrodzonymi, takimi jak rozszczep kręgo
słupa, mukowiscydoza, rozszczepione pod
niebienie czy zespól Downa, mają mniejszą 
wartość rozrodczą niż dzieci zdrowe. Czy 
istnieją dowody, że rodzice traktują je 
inaczej? Jedną z oznak byłoby całkowite 
lub częściowe porzucanie ich. Badania 
potwierdzają, że znaczny procent dzieci 
o poważnych wadach wrodzonych oddaje 
się do instytucji opiekuńczych. Przeprowa
dzony w 1976 roku spis ludności Stanów
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Zjednoczonych wykazał, że ponad 16 000 
dzieci (około 12% ogółu dzieci przebywa
jących w instytucjach opiekuńczych) nikt 
nie odwiedza. Okoto 30 000 (a więc 22%) 
kolejnych pacjentów jest odwiedzanych raz 
w roku (Biuro Ewidencji Ludności USA, 
1978). Choć dane te nie wykazują bezpo
średnio przyczyny takiego stanu rzeczy, są 
co najmniej zbieżne z hipotezą, że rodzice 
inwestują mniej w dzieci z poważnymi 
wadami wrodzonymi.

A co się dzieje z dziećmi kalekimi, 
które nie są oddawane do instytucji opie
kuńczej ani do adopcji? Ocenia się, że 
w Stanach Zjednoczonych około 1,5% 
ogółu dzieci jest zaniedbywanych i mal
tretowanych (Daly, Wilson, 1981). Stanowi 
to bazę porównawczą dla przypadków za
niedbywania i maltretowania dzieci z po
szczególnych grup. Daly i Wilson (1981) 
dokonali syntezy wielu różnych badań. We 
wszystkich stwierdzano, że dzieci z wa
dami wrodzonymi są maltretowane czę
ściej niż przeciętnie. Dane wahały się od 
7,5% do nawet 60% - były więc o wiele 
wyższe niż w całej populacji. Choć czasami 
wady mogły być wynikiem, a nie przyczyną 
maltretowania, nie dotyczy to wypadków, 
w których były one widoczne już przy 
porodzie, takich jak: rozszczep kręgosłupa, 
mukowiscydoza, wrodzone zniekształcenie 
stopy, rozszczep podniebienia czy zespól 
Downa.

Związek matczynej opieki ze zdro
wiem dziecka. Bezpośrednim sprawdzia
nem hipotezy, że rodzicielskie inwestycje 
w dzieci zależą od ich wartości rozrod
czej, jest badanie bliźniaków, z których 
jedno jest zdrowsze niż drugie. Psycholog 
ewolucyjny Janet Mann przeprowadziła 
badanie siedmiu par bliźniaczych, które 
urodziły się przed czasem. Kiedy niemow
lęta miały cztery miesiące, Mann doko

nała szczegółowych obserwacji interakcji 
zachodzących między nimi a ich matkami 
(Mann, 1992). Badania przeprowadzano, 
gdy w pobliżu nie było ojca, a żadne 
z bliźniąt nie spało. Badający mieli za sobą 
ponad stugodzinny trening w obserwowa
niu zachowań, ze szczególnym naciskiem 
na śledzenie relacji między matką a małym 
dzieckiem u nich w domu. Notowano mię
dzy innymi pozytywne czynności mat
czyne, takie jak całowanie, przytulanie, 
pocieszanie, mówienie do niemowlęcia, 
bawienie się z nim czy przyglądanie mu 
się.

Niezależnie od tego każde z niemow
ląt przeszło badania: zaraz po urodzeniu, 
przy wypisywaniu ze szpitala, w czwartym 
oraz ósmym miesiącu życia. Obejmowało 
ono ogólny stan zdrowia, poziom rozwoju 
fizycznego i umysłowego oraz testy neu
rologiczne.

Następnie Mann poddała weryfikacji 
hipotezę zdrowego dziecka, zgodnie 
z którą zdrowie dziecka ma wpływ na 
pozytywne czynności matczyne. Kiedy 
niemowlęta miały cztery miesiące, mniej 
więcej połowa matek częściej wykony
wała pozytywne czynności w stosunku do 
dzieci zdrowych; u drugiej połowy nie 
stwierdzono różnicy w traktowaniu dzieci. 
Kiedy jednak niemowlęta osiągnęły wiek 
ośmiu miesięcy, wszystkie matki bez wy
jątku częściej obdarzały uwagą i pieszczo
tami dzieci zdrowe. Potwierdza to hipo
tezę zdrowego dziecka, zgodnie z którą 
matki inwestują więcej v/ dzieci o wyższej 
wartości rozrodczej. Niezbędne są dalsze 
badania na większej grupie ludności.

W iek dziecka. Wartość rozrodcza - 
a więc prawdopodobieństwo przyszłej re
produkcji - rośnie od narodzin do wieku 
dojrzewania. Wzrost ten wynika z tego, 
że pewien procent dzieci - szczególnie
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niemowląt - umiera, obniżając tym samym 
średnią wartość rozrodczą swojej grupy. 
Przeciętny czternastolatek ma większą 
wartość rozrodczą niż niemowlę, bo nie
które niemowlęta nie dożyją do czterna
stego roku życia. W dawnych czasach, 
kiedy śmiertelność była znacznie większa, 
osiągnięcie wieku dojrzewania było niema
łym wyczynem. Wychodząc z tych założeń, 
Daly i Wilson postawili następującą tezę: 
im mniejsze dziecko, tym większe praw
dopodobieństwo śmierci z rąk rodziców; 
prawidłowość ta nie zachodzi jednak, jeżeli 
zabójca nie jest z dzieckiem spokrewniony, 
bo osoba niespokrewniona nie jest zainte
resowana wartością rozrodczą dziecka.

Jak w wielu innych wypadkach, mate
riał dowodowy z odmiennych kulturowo 
społeczności jest ubogi. W zapisach et
nograficznych HRAF wspomina się o 11

różnych kulturach, w których zdarza się 
zabijać dziecko, jeżeli odstęp między ko
lejnymi porodami był zbyt mały lub rodzina 
jest zbyt liczna (Daly, Wilson, 1988, s. 75). 
We wszystkich tych wypadkach zabija się 
noworodka; ani razu nie wspomina się
o zabijaniu starszego dziecka.

Bardziej precyzyjnej weryfikacji oma
wianej tezy ewolucyjnej dokonano opie
rając się o kanadyjskie dane, dotyczące 
związku między wiekiem dziecka a jego 
zagrożeniem śmiercią z rąk biologicznych 
rodziców. Okazuje się (ryc. 7.3), że nie
mowlęta są zagrożone śmiercią z rąk bio
logicznych rodziców w o wiele większym 
stopniu niż dzieci z jakiejkolwiek innej 
grupy wiekowej. Od niemowlęctwa odse
tek przypadków dzieciobójstwa przez cały 
czas się zmniejsza, by w wieku lat 17 spaść 
do zera.
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RYCINA 7.3 Zagrożenie dziecka śmiercią z rąk rodziców biologicznych w zależności od wieku

Kanada, 1974-1983.

Źródło: Daly, Wilson, 1988. Copyright © 1988 by Aldine de Gruyter.
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Wiek dziecka (w latach) 

RYCINA 7.4 Zagrożenie dziecka śmiercią z rąk osoby niespokrewnionej w zależności od wieku

Kanada, 1974-1983.

Źródło: Daly, Wilson, 1988. Copyright © 1988 by Aldine de Gruyter.

Spadek liczby ofiar można tłumaczyć 
tym, że starsze dzieci potrafią się coraz 
lepiej bronić. Nie jest to jednak tłuma
czenie całkiem przekonujące, bo staty
styki dotyczące śmierci dzieci z rąk osób 
niespokrewnionych układają się według 
zupełnie innego wzoru (zob. ryc. 7.4). 
W przeciwieństwie do rodziców biologicz
nych, osoby niespokrewnione bardziej za
grażają dzieciom jednorocznym niż nie
mowlętom. Inaczej też niż rodzice biolo
giczni, którzy prawie nigdy nie zabijają 
nastolatków (najbardziej sprawnych fizycz
nie) osoby niespokrewniane zabijają ich 
częściej niż dzieci z jakiejkolwiek innej 
grupy wiekowej. Wydaje się więc, że tym, 
co tłumaczy zjawisko rzadszego zabijania 
coraz starszych dzieci przez ich rodziców 
biologicznych, jest wartość rozrodcza tych 
dzieci, a nie ich sprawność fizyczna.

W sumie dwa czynniki upośledzające 
zdolność dziecka do prolongowania suk
cesu reprodukcyjnego rodziców - tj. wady 
rozwojowe i miody wiek - zwiększają za
grożenie dziecka ze strony rodziców biolo
gicznych. Daly i Wilson (1988) podkreślają 
z całą mocą, że nie uważają maltretowania 
czy zabijania dzieci za mechanizmy adapta
cyjne; traktują je natomiast jako test uczuć 
rodzicielskich. Sugerują, że rodzice będą 
faworyzowali te dzieci, które potrafią prze
kształcić inwestycje rodzicielskie w suk
ces reprodukcyjny, kosztem tych, które 
tego nie zapewniają. Ten rodzaj uczuć 
nazywają różnicującą troskliwością ro
dzicielską. Dzieciobójstwo jest, zdaniem 
Daly’ego i Wilson, skrajną i rzadką mani
festacją negatywnych uczuć rodzicielskich, 
a nie mechanizmem adaptacyjnym. Jed
nocześnie zaś, istnieją przekonujące do
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wody, że rodzice inwestują więcej w dzieci 
zdrowe, co wskazywałoby, że w procesie 
doboru rozwinęły się u rodziców mecha
nizmy psychiczne wyczulone na wartość 
rozrodczą ich potomstwa.

Inne w ykorzystanie zasobów  
inw estow anych w dzieci

Dysponujemy określoną ilością energii. 
Jeżeli wkładamy ją w jedną czynność, 
to może nam jej zabraknąć dla drugiej. 
W odniesieniu do opieki nad dziećmi 
oznacza to, że energia przeznaczona na 
opiekowanie się dzieckiem nie może być 
spożytkowana na rozwiązanie innych pro
blemów adaptacyjnych, takich jak walka
o byt, przyciągnięcie kolejnych partnerów 
albo inwestowanie w inne spokrewnione 
osoby. Najogólniej rzecz biorąc należałoby 
oczekiwać, że w toku ewolucji wykształciły 
się u ludzi zasady podejmowania decyzji, 
kiedy inwestować w dzieci, a kiedy kie
rować energię na rozwiązywanie innych 
problemów adaptacyjnych, Z perspektywy' 
kobiety na decyzje te wpływ mają dwa 
czynniki: jej wiek oraz stan cywilny. Z per
spektywy mężczyzny ważnym czynnikiem 
wpływającym na jego postawę rodziciel
ską jest potencjalny dostęp seksualny do 
kobiet; mężczyźni o wysokim poziomie 
takiego dostępu skierują większość swoich 
wysiłków raczej na pozyskiwanie kolej
nych partnerek niż na opiekowanie się 
dziećmi. Rozważymy teraz kolejno każdy 
z tych czynników.

Dzieciobójstwo a w iek kobiety. Młode 
kobiety mają przed sobą wiele lat, podczas 
których mogą zajść w ciążę i inwestować 
w dziecko, więc utrata jednej sposobności 
nie musi pociągać za sobą dużych kosztów. 
Natomiast kobiety starsze, zbliżające się

do końca wieku rozrodczego, jeżeli prze
gapią taką sposobność, mogą nie mieć już 
następnej szansy. W miarę, jak możliwości 
reprodukcyjne zmniejszają się, odraczanie 
decyzji o urodzeniu dziecka i wychowaniu 
go niesie ze sobą coraz większe koszty. 
Powinniśmy więc oczekiwać, że prawa 
doboru będą faworyzowały takie zasady 
decyzyjne, na mocy których starsze ko
biety natychmiast inwestowałyby w dzieci, 
nie odkładając tego na później.

Daly i Wilson (1988) poddali tę hi
potezę weryfikacji, przyjmując za kryte
rium matczynego zaangażowania inwesty
cyjnego (lub jego braku) zabijanie niemow
ląt. Z powyższego wywodu można wy
prowadzić następujący wniosek: młodsze 
kobiety powinny mieć mniejsze opory co 
do zabijania niemowląt niż kobiety star
sze. Niezbicie potwierdzają to dane pocho
dzące od Indian Ayoreo (Bugos, McCarthy, 
1984). Proporcja dzieciobójstw okołoporo
dowych w stosunku do ogółu porodów 
jest najwyższa wśród najmłodszych kobiet 
(15-19 lat), a najniższa wśród kobiet naj
starszych (ponad 39 lat).

Wśród Indian Ayoreo występuje szcze
gólnie duży odsetek zabitych niemowląt - 
aż 38% ogółu urodzonych dzieci, więc ten 
przykład może być nietypowy. Czy dane 
z innych kultur potwierdzają zależność 
między wiekiem matki a liczbą dziecio
bójstw? Daly i Wilson zebrali dane na ten 
temat z Kanady za okres od 1974 do 1983 
roku (zob. ryc. 7.5).

Podobnie jak u Indian Ayoreo młode 
Kanadyjki częściej niż starsze zabijają 
swoje niemowlęta. Najwyższy procent 
dzieciobójstw przypada na nastolatki. Jest 
on trzykrotnie wyższy niż w każdej z pozo
stałych grup wiekowych. Na drugim miej
scu znajdują się kobiety po dwudziestce, 
a na trzecim - po trzydziestce. Na rycinie 
7.5 widać niewielki wzrost liczby dzie



238 RODZICIELSTWO I POKREWIEŃSTWO

ciobójstw w najstarszej grupie, co wyda
wałoby się przeczyć hipotezie, że starsze 
kobiety rzadziej popełniają ten czyn. Daly 
i Wiison zastrzegają jednak, że może to być 
pochopny wniosek, jako że w grupie tej 
byiy tylko trzy kobiety - jedna trzydziesto- 
ośmioletnia i dwie czterdziestojednoletnie. 
Aby stwierdzić, czy wzrost liczby dziecio
bójstw w grupie najstarszych kobiet jest 
zjawiskiem typowym, niezbędne są dalsze 
badania prowadzone na większej próbie 
ludności i w innych kulturach.

Dane pochodzące z dwóch kultur po
twierdzają więc, że zjawisko zabijania wła
snych niemowląt jest najsilniejsze wśród 
młodych kobiet, które mają możliwości 
dalszej reprodukcji, a najniższe wśród ko
biet starszych, u których takie możliwości

są poważnie ograniczone. Młode kobiety 
mogą przeznaczyć swoją energię na inne 
cele, takie jak pomnażanie zasobów albo 
przyciągnięcie partnerów gotowych do in
westowania. Reguły decyzyjne starszych 
kobiet prawdopodobnie skłaniają je do na
tychmiastowego inwestowania w dzieci, 
nawet kosztem innych problemów adapta
cyjnych. Innym czynnikiem wpływającym 
na decyzję o inwestowaniu w dzieci jest 
stan cywilny kobiety.

Zabijanie własnych niemowląt a stan 
cywilny kobiety. Kiedy niezamężna ko
bieta urodzi dziecko, staje wobec trzech 
niezachęcających możliwości: może sama 
je wychowywać, bez pomocy gotowego 
inwestować mężczyzny; może porzucić

so
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RYCINA 7.5 Zależność między wiekiem matek a liczbą niemowląt przez nie zabitych

Kanada, 1974-1983.

Źródło: Daly, Wilson, 1988. Copyright © 1988 by Aldine de Gruyter.
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RYCINA 7.6 Zależność między wiekiem oraz stanem cywilnym matek a liczbą zabitych przez nie niemowląt

Kanada, 1974-1983.

Źródło: Daly, Wilson, 1988. Copyright © 1988 by Aldine de Gruyter.

dziecko albo oddać je do adopcji; może 
wreszcie je zabić, kierując energię na 
pozyskanie męża, by następnie mieć z nim 
dzieci. Daly i Wilson (1988) twierdzą, że 
stan cywilny kobiety wpływa na prawdo
podobieństwo popełnienia przez nią dzie
ciobójstwa.

Hipotezę tę zweryfikowali na podsta
wie danych z dwóch różnych źródeł. Po 
pierwsze, przeanalizowali zapisy zgroma
dzone w HRAF - największym istniejącym 
zbiorze zapisów i dokumentów etnogra
ficznych. Stwierdzili wówczas, że aż w 6 
kulturach jest mowa o zabijaniu niemow
lęcia, jeżeli żaden mężczyzna nie potwier
dzi swego ojcostwa i nie podejmie się 
wychowania dziecka. W 14 innych kultu
rach wolny stan kobiety był uznawany za 
ważną przesłankę popełnienia dzieciobój
stwa. Dane te są wymowne, ale bardziej 
przekonujące byłyby dokładniejsze liczby.

W dekadzie między rokiem 1974 a 1983 
objęte badaniami Kanadyjki urodziły dwa 
miliony dzieci (Daly, Wilson, 1988), z czego

12% przypadało na kobiety niezamężne. 
Zarazem jednak ponosiły one odpowie
dzialność za śmierć ponad połowy z 64 
niemowląt, których zabicie odnotowano 
w policyjnych statystykach. Uważny czy
telnik natychmiast wysunie zastrzeżenie: 
kobiety niezamężne są zwykle młodsze 
niż mężatki, w'ięc przyczyną dzieciobójstw 
może być miody wiek, a nie stan cywilny. 
Aby odpowiedzieć na tę wątpliwość, Daly 
i Wilson (1988) oddzielnie przeanalizo
wali relacje między zabijaniem niemowląt 
a wiekiem i stanem cywilnym matki (ryc. 
7.6).

Wyniki są jasne - zarówno wiek, jak 
i stan cywilny wykazują związek z liczbą 
przypadków zabijania niemowląt. Nieza
mężne matki w każdym okresie życia, 
z wyjątkiem najstarszej grupy wiekowej, 
zabijają swoje niemowlęta częściej niż za
mężne. Daly i Wilson nie tłumaczą odwró
cenia tego trendu w najstarszej grupie wie
kowej, kiedy to zamężne kobiety powyżej 
trzydziestego piątego roku życia wydają
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się wykazywać nieznacznie większą skłon
ność do zabijania własnych niemowląt niż 
kobiety niezamężne.

Wszystkie te ustalenia dowodzą, że 
teza, iż miody wiek oraz stan cywilny 
wpływają na prawdopodobieństwo popeł
nienia przez matkę dzieciobójstwa, jest 
mocno uzasadniona. Być może odzwier
ciedla to ukształtowane w toku ewolucji 
mechanizmy decyzyjne dotyczące wydat
kowania energii przez kobietę. W wypadku 
starszych i zamężnych kobiet, zbliżają
cych się do kresu swojego okresu rozrod
czego, prawdopodobieństwo inwestowania 
w dziecko jest większe. W wypadku kobiet 
młodszych i niezamężnych większe jest 
prawdopodobieństwo zabicia niemowlęcia 
i skierowania energii na rozwiązywanie 
innych problemów adaptacyjnych, takich 
jak przetrwanie czy przyciągnięcie męż
czyzny gotowego inwestować własne za
soby. Trzeba podkreślić, że Daly i Wilson 
nie uważają dzieciobójstwa za mechanizm 
adaptacyjny, lecz za negatyw opieki ro
dzicielskiej - przysłowiowy wierzchołek 
góry lodowej, ujawniający psychologię re
guł decyzyjnych dotyczących inwestowa
nia w dzieci oraz jej zależność od czynni
ków zewnętrznych.

Opieka nad dzieckiem a poszu
kiwanie partnera. Wysiłek włożony 
w opiekę nad potomstwem nie może 
być przeznaczony na pozyskanie kolejnych 
partnerów. Pamiętajmy, że istnieją dwa 
podstawowe powody ewolucyjne, by są
dzić, że u mężczyzn i kobiet ukształto
wały się odmienne mechanizmy decyzyjne 
w kwestii wyboru między działaniami ro
dzicielskimi a mającymi na celu pozyski
wanie partnerów. Po pierwsze, mężczyźni 
osiągają większe korzyści z dostępu sek
sualnego do wielu partnerek, bo mogą 
spłodzić więcej dzieci; kobiety zaś nie.

Po drugie, ojcostwo na ogól nie jest 
stuprocentowo pewne. Dlatego ta sama 
jednostka inwestycji włożona w dziecko 
zwykle przynosi mniejszą korzyść repro
dukcyjną mężczyźnie niż kobiecie. Obydwa 
te czynniki pozwalają na zdecydow-ane 
postawienie następującej tezy: kobiety po
winny przejawiać silniejsze od mężczyzn 
skłonności do kierowania energii raczej na 
opiekę nad dziećmi niż na pozyskiwanie 
partnerów.

Świadectwa pochodzące z różnych 
kultur wspierają tę tezę. W plemie
niu Ye’Kwana, zamieszkującym deszczowe 
lasy Wenezueli, występuje wyraźna róż
nica między płciami, jeżeli chodzi o czas 
trzymania dzieci na rękach. Matki trzymają 
niemowlęta 78% czasu, a ojcowie jedynie 
1,4% (Hames, 1988). Pozostały czas dzieci 
są trzymane przez krewnych, głównie ko
biety, tj. siostry, ciotki i babcie.

Innym przykładem są Pigmeje Aka 
z Afryki Środkowej (Hewlett, 1991). Są 
znani z tego, że bardzo dużo inwestują 
wr dzieci. Rodzice śpią w jednym łóżku 
z niemowlętami. Jeżeli dziecko w nocy 
nie uspokoi się przy matczynej piersi, 
zajmuje się nim ojciec, śpiewając czy tań
cząc. Ojciec usuwa również dziecku śluz 
z nosa, a także brud, wszy czy odchody 
po defekacji. Kiedy dziecko jest głodne, 
a matki nie ma w pobliżu, ojciec potrafi mu 
nawet podać własną pierś do ssania, choć 
oczywiście nie cieknie z niej mleko.

Mężczyźni z plemienia Aka noszą 
dziecko na rękach częściej niż mężczyźni 
z jakiejkolwiek innej znanej społeczno
ści - średnio 57 minut dziennie. Jednak 
ten bardzo dobiy wynik blednie w po- 
róWnaniu z wynikiem kobiet z tego ple
mienia, które trzymają dziecko średnio 
490 minut dziennie. Nawet więc w ple
mieniu Aka, które nazywa się niekiedy 
plemieniem „matkujących ojców” , lwią
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część opieki nad dzieckiem sprawują ko
biety.

W innym badaniu analizowano zacho
wania niezaawansowanych technologicz
nie, wiejskich społeczności w Meksyku, 
na Jawie, w Quechua, Nepalu i na Fili
pinach (relacja: w Barash, Lipton, 1977). 
Podział pracy między płciami utrzymywał 
się konsekwentnie. Ojcowie opiekowali się 
dziećmi 5-18% czasu, najczęściej około 
8%. Matki spędzały z dziećmi 39-88%, 
przy czym najczęściej było to 85%. Ko
biety przeznaczały więc na opiekę nad 
dziećmi 10 razy więcej czasu niż męż
czyźni. Różnica ta jeszcze się powięk
szy, jeżeli uwzględnimy rozmaite pasywne 
formy spędzania czasu z dzieckiem, na 
przykład obserwowanie, jak się bawi. Tak 
licząc, kobiety poświęcają dzieciom 15 razy 
więcej czasu niż mężczyźni.

Podobne różnice występują we współ
czesnej Ameryce, gdzie dzięki takim wy
nalazkom jak butelka czy sztuczny pokarm 
mężczyzna może zajmować się dzieckiem 
od jego urodzenia. Mimo to kobiety po
święcają na opiekę nad dzieckiem cztero
krotnie więcej czasu niż mężczyźni (Ba
rash, Lipton, 1997). Innym wymownym 
świadectwem jest statystyka dotycząca 
samotnych rodziców. 90% z nich to ko
biety. Pomimo ideologii równouprawnie
nia - albo mężczyźni nie chcą brać na 
swoje barki większej liczby rodzicielskich 
obowiązków, albo kobiety nie chcą z nich 
rezygnować. Najbardziej prawdopodobne, 
że ta sytuacja odzwierciedla wykształcone 
w toku ewolucji mechanizmy decyzyjne 
u każdej z płci. Zgodnie z nimi mężczyźni 
są skłonni inwestować raczej w pozyski
wanie kolejnych partnerek, a kobiety - 
w obowiązki rodzicielskie.

Inne badania wskazują na ewolucję 
u matek rozmaitych mechanizmów rodzi
cielskich, które u ojców są bądź nieobecne,

bądź słabo rozwinięte. W serii badań ana
lizowano reakcje źrenic mężczyzn i kobiet 
na różne obrazy (Hess, 1975). Kiedy wi
dzimy coś, co nas interesuje, nasze źrenice 
rozszerzają się bardziej, niż wynikałoby 
to ze stopnia oświetlenia. Stopień rozsze
rzenia źrenic można uważać za miernik 
zainteresowania i pobudzenia - mający tę 
dodatkową zaletę, że nie podlega tenden
cji do autokreacji, zawsze występującej 
przy wypełnianiu kwestionariusza. Kiedy 
kobietom pokazywano fotografie małych 
dzieci, ich źrenice rozszerzały się o ponad 
17%, podczas gdy źrenice mężczyzn po
zostawały bez zmian. Kiedy na zdjęciach 
widniała matka trzymająca w ramionach 
dziecko, źrenice kobiet rozszerzały się
o 24%, a mężczyzn - jedynie o 5% 
(przyczyną tego niewielkiego w końcu 
rozszerzenia może być bardziej matka niż 
dziecko!).

Inne badania potwierdzają, że każda 
płeć inaczej reaguje na małe dzieci. Ko
biety już 6 godzin po porodzie potrafią roz
poznać noworodka po zapachu. Mężczyźni 
tego nie potrafią (Barash, Lipton, 1997). 
Kobiety łatwiej rozpoznają wyraz twarzy 
niemowlęcia, pokazany krótko na ekranie. 
Wychwytują takie emocje, jak zaskoczenie, 
odraza, złość, strach czy zdenerwowanie 
szybciej i trafniej niż mężczyźni (Barash, 
Lipton, 1997). Co ciekawe, w najmniej
szym stopniu nie jest to uwarunkowane 
uprzednim doświadczeniem z niemowlę
tami i dziećmi.

Kobiety wydają się więc posiadać sze
reg mechanizmów rodzicielskich, które 
u mężczyzn są słabe albo zupełnie nie
obecne. Kobiety we wszystkich kulturach 
spędzają z dziećmi więcej czasu. Rozsze
rzanie się źrenic dowodzi, że fotografie 
dzieci są dla nich bardziej interesujące i po
ciągające. Kobiety rozpoznają swoje dzieci 
po zapachu, a mężczyźni nie. Wreszcie, ko
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biety szybciej i trafniej niż mężczyźni od
czytują wyraz twarzy dziecka. Wszystkie 
te zjawiska prowadzą do jednego wniosku: 
kobiety kierują się wykształconymi w toku 
ewolucji regułami decyzyjnymi, które każą 
im lokować więcej czasu w opiekowanie 
się dziećmi. Wykształciły też mechanizmy 
zainteresowania i umiejętności odczytywa
nia emocji, dzięki którym mogą skutecz
niej wypełniać obowiązki rodzicielskie.

Przypuszczalnie mężczyźni spożytko- 
wują siły nieulokowane w obowiązkach 
rodzicielskich na rozwiązywanie innych 
problemów adaptacyjnych, takich jak po
zyskiwanie partnerek. Istnieją argumenty 
na rzecz takiej hipotezy, ale są one znacz
nie mniej wymowne. Dostarczają ich na 
przykład obyczaje Pigmejów Aka. Choć 
w porównaniu z innymi społecznościami 
mężczyźni z tego plemienia dużo inwe
stują w dzieci, mamy tutaj do czynienia 
ze znaczącym zróżnicowaniem. Ojcowie 
zajmujący wr plemieniu wysoką pozycję 
(kombeti) biorą swoje dzieci na ręce prawie
o połowę rzadziej niż mężczyźni o niskiej 
pozycji (Hewlett, 1991). Mężczyźni o wy
sokiej pozycji mają zazwyczaj dwie żony 
lub więcej. Mężczyźni o niskiej pozycji 
są szczęśliwi, jeśli mają jedną. Wydają 
się oni kompensować swój niski status, 
przeznaczając więcej energii na opiekę nad 
dzieckiem, natomiast mężczyźni o wyso
kiej pozycji spożytkowują tę energię na po
zyskiwanie kolejnych partnerek (Hewlett, 
1991; Smuts, Gubernick, 1992).

Naw-et jeżeli mężczyźni wkładają wiele 
wysiłku w obowiązki rodzicielskie, to 
mogą to robić bardziej ze względu na part
nerkę niż na dziecko. Taką hipotezę posta
wili ostatnio badacze naczelnych, Barbara 
Smuts i David Gubernick (1992). Mark 
Flinn (1992) zajmował się inwestowaniem 
w dzieci przez mężczyzn z wioski na

Trynidadzie. Stwierdził, że jeżeli męż
czyzna spotyka się z kobietą samotnie 
wychowującą dziecko, to z dzieckiem jej 
spędza tym więcej czasu przed ślubem 
niż później. Oznacza to, że zajmowanie 
się dzieckiem może być sposobem na 
pozyskanie przychylności kobiety. Smuts 
i Gubernick uważają, że zażyle kontakty 
mężczyzn z dziećmi mogą mieć na celu 
uzyskanie, a następnie utrzymanie, do
stępu seksualnego do kobiety.

Podsumowanie. Rozważyliśmy trzy czyn
niki mające wpływ na ewolucję postawy 
rodzicielskiej: stopień pokrewieństwa ge
netycznego z dzieckiem, zdolność dziecka 
do przekształcenia opieki rodzicielskiej 
w sukces bytowy i reprodukcyjny oraz 
alternatywne sposoby spożytkowywania 
przez rodziców zasobów, które mogłyby 
być skierowane ku dzieciom. Istnieją waż
kie dowody potwierdzające znaczenie każ
dego z tych czynników. Rodzice inw'estują 
w dzieci biologiczne więcej niż w przy
brane; ojcowie, którzy mają mniejszą pew
ność swojego genetycznego pokrewień
stwa z dzieckiem, inwestują mniej niż 
matki, które zawsze mają pewność stu
procentową. Dzieci zdrowe, o wysokiej 
wartości rozrodczej, obdarzone są przez 
rodziców lepszą opieką niż dzieci niepełno
sprawne, chore, posiadające niską wartość 
rozrodczą. Mężczyźni, mający więcej niż 
kobiety sposobności zużytkowania swojej 
energii na pozyskiwanie kolejnych partne
rek, mniej wysiłku wkładają w opiekę nad 
dziećmi. Ci mężczyźni z plemienia Aka, 
którym wysoki status umożliwia zabiega
nie o większą liczbę partnerek, w konse
kwencji spędzają mniej czasu z dziećmi. 
Pigmeje Aka o niższej pozycji społecznej 
inwestują w dzieci więcej, choć nie tyle, 
co kobiety z tego plemienia.
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Teoria ewolucji mówi, że dzieci są gwaran
tem sukcesu reprodukcyjnego rodziców. 
Kiedy pamięta się, jak wielkie znaczenie 
mają dzieci dla rodziców, dziwić mogą tak 
częste przypadki konfliktów między nimi. 
Jeszcze większą niespodzianką jest, że 
teoria ewolucji przewiduje nieuchronność 
takich konfliktów (Trivcrs, 1974).

W gatunkach rozmnażających się drogą 
płciową, jak ludzie, dzieci noszą w sobie po 
50% genów każdego z rodziców. Jak wyka
zano powyżej, pokrewieństwo genetyczne 
stwarza presję ewolucyjną na otaczanie 
dzieci opieką. Jednak nosząc 50% rodzi
cielskich genów, dzieci zarazem w 509ć 
różnią się od każdego z rodziców. To 
więc, co dla jednej strony jest ideałem, 
rzadko będzie ideałem dla drugiej (Trivers, 
1974). W szczególności różnica ta odnosi 
się do alokacji zasobów rodzicielskich: 
dzieci zazwyczaj chcą więcej, niż rodzice 
gotowi są dać. Zastanówmy się nad lo
giką tych konfliktów na linii rodzice - 
potomstwo.

Daly i Wilson (1988) przedstawili przy
kład liczbowy ilustrujący tę logikę. Za
łóżmy, że macie brata lub siostrę o tej 
samej co wy wartości rozrodczej. Matka 
przychodzi do domu po całym dniu 
z dwoma sztukami żywności dla dzieci. Jak 
z wieloma zasobami, w t ł z  ze wzrostem 
konsumpcji maleje ich wartość. Wartość 
pierwszego kawałka zjedzonego pożywie
nia jest większa niż drugiego. Pierwszy ka
wałek może uratować życie, a drugi zwięk
szy jedynie poczucie sytości. Załóżmy, że 
pierwszy kawałek jedzenia zwiększy wa
szą wartość rozrodczą o cztery jednostki, 
a drugi o trzy. To samo dzieje się z jedze
niem spożywanym przez waszego brata lub 
siostrę.

Pojawia się konflikt. Z punktu widzenia 
waszej matki najlepiej będzie, jeżeli każde 
z was dostanie po jednym kawałku poży
wienia. Wartość rozrodcza zwiększy się o 8 
jednostek, 4 u was i 4 u brata lub siostry'. 
Jeżeli natomiast jedno z was zje obydwa 
kawałki, wzrost będzie wynosił jedynie 7 
jednostek (4 za pierwszy kawałek i 3 za 
drugi). Z punktu widzenia matki równe 
obdzielenie obojga dzieci przyniesie naj
lepsze rezultaty.

Jednak z waszej perspektywy, jeste
ście dw'a razy bardziej wartościowi od 
dowolnego członka swojego rodzeństwa. 
Posiadacie 100% swoich genów, a on je
dynie 50% waszych (przeciętnie). Podział 
zasobów, który z punktu widzenia waszej 
matki wydaje się idealny, dla was ozna
cza, że otrzymacie jedynie 4 jednostki 
z własnego pożywienia oraz 2 z tego. co 
otrzyma wasz brat czy siostra (ponieważ 
wasza korzyść z tego, co on czy ona 
otrzymuje, wynosi 50% ). Suma wynosi
6 jednostek. Jeżeli natomiast dostanie
cie całe pożywienie, to korzyść wynosi
7 jednostek (4 za pierwszy kawałek. 3 
za drugi). Z waszej perspektywy ideałem 
byłoby więc, gdybyście wy dostali cale 
jedzenie, a brat czy siostra nic. Oznacza 
to jednak konflikt z podziałem idealnym 
z punktu widzenia matki. Wniosek jest 
następujący: teoria konfliktu między ro
dzicami a potomstwem zakłada, że każde 
dziecko będzie pragnęło otrzymać większą 
porcję zasobów rodzicielskich, niż rodzice 
będą skłonni dać. Choć powyższy przykład 
jest w wielu miejscach uproszczony, to 
wniosek z niego jest aktualny również 
wtedy, gdy członkowie rodzeństwa różnią 
się swoją wartością w oczach rodziców 
albo gdy rodzice mają tylko jedno dziecko.
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Gdyby rodzice godzili się lokować zasoby 
tak, jak chce tego dziecko, osłabiłoby 
to inne formy ich sukcesu reprodukcyj
nego. Co ciekawe, konflikt między rodzi
cami a dzieckiem na tle podziału zasobów 
występuje - zgodnie z tą tezą - nie 
tylko w szczególnych okresach życia (np. 
w okresie dojrzewania), lecz przez cały 
czas (Daly, Wilson, 1988).

Z teorii konfliktu między rodzicami 
a dziećmi wynika kilka hipotez, które 
podlegają weryfikacji: (1) konflikt między 
dziećmi a rodzicami dotyczy momentu 
odstawienia dziecka od piersi: rodzice za
zwyczaj chcą to zrobić szybciej, a dziecko 
pragnie dłużej korzystać z zasobów matki;
(2) rodzice będą namawiali dziecko, by 
darzyło swoje rodzeństwo większym uzna
niem niż to, które mu zazwyczaj okazuje;
(3) rodzice będą karali rodzeństwo za 
konflikty i nagradzali za współpracę.

Konflikt m iędzy matką a dzieckiem  
w m acicy

Niewiele związków uważa się za równie 
harmonijne, jak związek między matką 
a dzieckiem. Matka jest całkowicie pewna 
swojego wkładu genetycznego, więc gene
tyczne cele matki i dziecka powinny być 
zbieżne. A jednak w serii zdumiewających 
artykułów biolog David Haig rozciągnął 
niedawno teorię konfliktu dzieci z rodzi
cami na konflikt między matką a dzieckiem 
w macicy (Haig, 1993).

Logika konfliktu między matką a pło
dem wynika wprost z nakreślonej po
wyżej teorii konfliktu między rodzicami 
a dziećmi. Płód zawiera połowę genów 
matki, ale drugą połowę otrzymał od ojca. 
Matka kieruje zasoby do dziecka, ponieważ 
zapewnia ono największą korzyść repro
dukcyjną. Jednak dla dziecka ważniejsze

jest ono samo niż sukces reprodukcyjny 
matki. Prawa ewolucji stworzyły więc me
chanizmy, dzięki którym plód manipuluje 
matką, aby czerpać od niej więcej zasobów, 
niż wynikałoby to z jej interesów.

Pierwszym sygnałem konfliktu jest 
możliwość poronienia. Aż 78% zapłod
nionych komórek jajowych albo nie za
gnieżdża się w macicy albo zostaje poro
niona we wczesnym okresie ciąży (Nesse, 
Williams, 1994). Najczęściej przyczyną są 
genetyczne anomalie płodu. Wydaje się, że 
u matek wykształciły się adaptacje, wykry
wające te anomalie i pozbywające się ta
kich płodów. Są one wysoce funkcjonalne, 
ponieważ chronią matkę przed inwesto
waniem w dziecko, które może szybko 
umrzeć. Szybkie przerwanie ciąży jest dla 
matki korzystne, bo pozwala zachować 
więcej zasobów dla następnego dziecka, 
które będzie miało większą szansę przeży
cia. Większość poronień występuje przed 
dwunastym tygodniem ciąży, nierzadko za
nim jeszcze kobiecie zatrzyma się okres, 
więc może nawet nie zauważyć, że była 
w ciąży (Haig, 1993). Zarodek otrzymał 
jednak tylko jedną szansę życia. Zrobi 
wszystko, aby się zagnieździć i uniknąć 
poronienia.

Mechanizmem adaptacyjnym, który 
wykształcił się w tym celu, jest produko
wanie ludzkiej gonadotropiny kosmówko- 
wej, hormonu wydzielanego przez płód do 
krwioobiegu matki. W jego efekcie u matki 
zatrzymuje się krwawienie miesięczne, 
dzięki czemu zarodek może się zagnieź
dzić. Wytwarzanie dużej ilości gonado
tropiny wydaje się więc adaptacją płodu, 
dzięki której może on przeciwstawić się 
matczynym zamiarom pozbycia się go. 
Organizm kobiety wydaje się „interpreto
wać” wysoki poziom gonadotropiny jako 
sygnał, że zarodek jest zdrowy i żywotny, 
więc nie należy się go pozbywać.



PROBLEMY RODZICIELSTWA 245

Kiedy zagnieżdżenie zakończy się suk
cesem, pojawia się następny konflikt - 
na tle pożywienia dostarczanego z krwią 
matki. Częstym efektem ubocznym ciąży 
jest nadciśnienie tętnicze krwi. Kiedy 
osiąga ono tak wysoki poziom, że prowa
dzi do uszkodzenia nerek matki, mówimy
o stanie przedrzucawkowym. We wcze
snej fazie ciąży komórki łożyska uszka
dzają mięśnie tętnicy, regulujące ilość krwi 
dostarczanej do płodu. Zwężenie innych 
tętnic prowadzi w tej sytuacji do podnie
sienia ciśnienia krwi, wskutek czego do 
płodu płynie więcej krwi. Ilekroć więc 
płód „uzna” , że potrzebuje więcej poży
wienia od matki, wprowadza do jej krwio
obiegu substancje, powodujące zwężenie 
się tętnic. Ciśnienie krwi podnosi się, 
płód otrzymuje więcej krwi (a więc za
razem składników odżywczych), ale grozi 
to uszkodzeniem tkanek matki, a w re
zultacie stanem przedrzucawkowym. Bez 
wątpienia mechanizm ten wykształcił się 
z myślą o korzyści płodu, nawet ze szkodą 
dla matki.

Dwa rodzaje dowodów wspierają hipo
tezę, że płód posiada wykształcone w toku 
ewolucji mechanizmy, które nie są ko
rzystne dla organizmu matki. Po pierwsze, 
tysiące opisów relacjonujących przebieg 
ciąży pokazują, że u kobiet, które miały 
w jej trakcie podwyższone ciśnienie tęt
nicze krwi, zanotowano mniejszy odse
tek poronień (Haig, 1993). Po drugie, 
stan przedrzucawkowy częściej występuje 
u kobiet, u których dostawy krwi do płodu 
są ograniczone, z czego mogłoby wynikać, 
że plód wydziela więcej gonadotropiny 
przy niskim poziomie przepływu krwi, na 
skutek czego u matki pojawia się nadci
śnienie.

Te świeżej daty teorie na temat kon
fliktu między matką a płodem mogą się 
wydawać czystą fantastyką naukową. Wy

nikają one jednak wprost z zapropono
wanej przez Triversa (1974) teorii kon
fliktu między rodzicami a potomstwem. 
Przewiduje ona występowanie konfliktu, 
ponieważ płody, jak dzieci, chcą uszczknąć 
więcej zasobów matki, niż ona jest gotowa 
im dać. Popatrzmy teraz na implikacje tej 
teorii, kiedy dziecko pojawri się już na 
świecie.

Kom pleks Edypa raz jeszcze

Teorię konfliktu między rodzicami a po
tomstwem odniesiono do Freudowskiej 
(Freud, 1996) teorii kompleksu Edypa. 
Zdaniem Freuda kompleks ten jest podło
żem konfliktu między dzieckiem a rodzi
cem tej samej płci. Składają się nań dwa 
elementy. Po pierwsze, syn między drugim 
a piątym rokiem życia zaczyna pożądać 
wdasną matkę. Ponieważ to ojciec posiada 
do niej dostęp seksualny, syn wchodzi 
w konflikt z ojcem. Stąd bierze początek 
drugi składnik kompleksu Edypa, tj. pod
świadome pragnienie syna, by zabić ojca. 
Ojciec i syn rywalizują bowiem o dostęp 
seksualny do matki. Wynika z tego nastę
pująca teza: jeżeli teoria ta jest prawdziwa, 
to między dzieckiem i rodzicem tej samej 
płci antagonizm powinien być silniejszy niż 
między dzieckiem a rodzicem płci przeciw
nej, szczególnie kiedy dziecko znajduje się 
w fazie edypalnej, a wrięc między drugim 
a piątym rokiem życia.

Teoria kompleksu Edypa jest sprzeczna 
ze wspomnianą teorią konfliktu między 
rodzicami a potomstwem (Trivers, 1974). 
Zgodnie z nią konflikt interesów między 
rodzicami a potomstwem, przynajmniej 
w wieku przedszkolnym, ma niewiele albo 
zgoła nic wspólnego z płcią dziecka. Ich 
podłożem są różnice zdań w kwestii po
działu zasobów rodzicielskich. Przypusz



246 RODZICIELSTWO I POKREWIEŃSTWO

cza się, że synowie i córki domagają się 
większych środków, niż rodzice są skłonni 
dać, z przyczyn wspomnianych wcześniej 
przy omawianiu teorii konfliktu między 
rodzicami a potomstwem.

Obydwie teorie zakładają istnienie kon
fliktu między rodzicami a dziećmi, ale 
różnią się w dwóch zasadniczych punktach. 
Po pierwsze, w odniesieniu do zasobów, 
które miałyby być przyczyną konfliktu. 
Według Freuda chodzi o dostęp seksualny 
do matki, wedle Triversa - o rozmiar 
inwestycji rodzicielskich. Po drugie, w na
cisku kładzionym na różnicę płci. Zgodnie 
z teorią Freuda konflikt między przed
stawicielami tej samej płci jest daleko 
istotniejszy niż między przedstawicielami 
płci przeciwnej (np. między matką a sy
nem), a według Triversa pleć nie ma 
w tym wypadku znaczenia (Daly, Wilson, 
1990).

Do Freudowskiej teorii trzeba zgłosić 
jedno ważne zastrzeżenie. Darwinowska 
teoria doboru płciowego przewiduje, że 
syn, kiedy dorośnie, może rywalizować 
z ojcem o dostęp seksualny do kobiet 
(patrz rozdział 4). Żaden jednak punkt tej 
teorii nie daje podstaw, by sądzić, że celem 
rywalizacji będzie matka. Pamiętając, że 
mężczyźni zdecydowanie wolą młodsze 
kobiety (patrz rozdział 5), powinniśmy 
raczej przypuszczać, że synowie rzadko 
będą kierować swoje pożądanie w stronę 
matki. Dodatkowo fakt, że dzieci osób 
spokrewnionych ze sobą mają niższy ilo
raz inteligencji i więcej zaburzeń gene
tycznych, każe przypuszczać, że prawa 
ewolucji powinny zdecydowanie przeciw
działać jakimkolwiek formom seksualnego 
pożądania między synem a matką. Wynika 
z tego, że ojciec i syn mogą stać się 
rywalami, ale przedmiotem tej rywalizacji 
będzie dostęp seksualny do innej kobiety, 
a nie do żony i matki.

W świetle teorii ewolucji Freudowska 
teoria kompleksu Edypa miesza więc ze 
sobą dwa różne źródła konfliktu. Po pierw
sze, konflikt między ojcem i synem może 
mieć miejsce, ale na tle inwestycji rodzi
cielskich, a nie rywalizacji seksualnej. Po 
drugie, jest możliwa rywalizacja seksualna 
między ojcem i synem, ale o inną kobietę, 
a nie o matkę. Wydaje się, że Freud 
w teorii kompleksu Edypa nieprawidłowo 
połączył dwa odmienne zjawiska.

Czy dane empiryczne świadczą na 
rzecz którejś z tych przeciwstawnych teo
rii? Daly i Wilson (1990) prowadzili takie 
badania, choć nie wprost. Przeanalizowali 
oni przypadki zabójstw w rodzinie, aby 
sprawdzić tezę Freuda, że w czasie, kiedy 
dziecko znajduje się w fazie edypalnej (w 
wieku od dwóch do pięciu lat), powinno 
występować nasilenie zabójstw w obrębie 
tej samej płci. Zabójstwo byłoby w tym 
wypadku miarą konfliktu i wrogości w ro
dzinie. Znajduje to pewne uzasadnienie, 
jak widzieliśmy na przykładzie analizy 
zabójstw w konkretnych sytuacjach (na 
przykład w rodzinach przybranych).

Badając wypadki zabójstw  w rodzi
nie w dwóch grupach ludności, w'śród 
mieszkańców Kanady oraz Chicago, Daly
i Wilson nie stwierdzili natężenia wrrogości 
między przedstawicielami tej samej płci 
w fazie edypalnej. W grupie mieszkań
ców Kanady 21 chłopców zostało zamor
dowanych przez własnych ojców i rów
nież 21 przez własne matki. Podobnie 
z dziewczynkami: 27 zginęło z rąk ojca, 
27 z rąk matki. Jeżeli więc traktować 
zabójstwo jako miarę wrogości, to nie ma 
dowodów, że ojcowie są szczególnie wrogo 
nastawieni do synów, a matki do córek, 
przynajmniej w fazie edypalnej.

Kiedy jednak dzieci wchodzą w okres 
dojrzewania, a następnie dorastają, po
jawia się czytelny wzór. W 60% doro-
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ste ofiary przemocy w rodzinie to męż
czyźni (ojcowie lub synowie) zabijani przez 
mężczyzn. W następnych 27% zabójcą 
jest mężczyzna, a ofiarą kobieta. Ko
biety rzadko bywają zabójczyniami. Tylko 
w 5% przypadków kobiety zabijają męskich 
członków rodziny, a w 9% - kobiecych 
(Daly, Wilson, 1990, s. 178). W sumie 
w wieku dojrzałym rzeczywiście zabój
stwa w rodzinie dokonują się'.w obrębie

Podsumowanie

Z perspektywy ewolucyjnej, potomstwo 
jest wehikułem genów rodziców, więc 
prawa ewolucji powinny faworyzować te 
mechanizmy rodzicielskie, które sprzyjają 
jego przetrwaniu i reprodukcji. Istnienie 
mechanizmów opieki rodzicielskiej udo
kumentowano u wielu zwierząt. Jedną ze 
szczególnie interesujących zagadek jest, 
dlaczego matki opiekują się potomstwem 
bardziej niż ojcowie. Wysunięto trzy hi
potezy mające wyjaśnić to zjawisko: (1) 
hipotezę niepewności ojcostwa - ojcowie 
inwestują mniej, ponieważ w przeciwień
stwie do kobiet nie mogą być całkiem 
pewni swojego ojcostwa; (2) hipotezę po
rzucalności - pierwsze z rodziców, które 
może porzucić swoje potomstwo, robi to, 
a u stworzeń zapladnianych wewnętrznie 
pierwsi taką szansę otrzymują ojcowie;
(3) hipotezę utraty możliwości pozyska
nia partnera - mężczyźni, opiekując się 
potomstwem, ponoszą większe koszty niż 
kobiety, ponieważ inwestycja w dzieci 
przeszkadza im pozyskiwać kolejne part
nerki. Choć wszystkie trzy czynniki mają 
swój udział w odmiennym podejściu każdej 
z płci do opieki nad potomstwem, w świe
tle ostatnich badań szczególne znaczenie 
uzyskują hipotezy niepewności ojcostwa

członków tej samej płci, przede wszyst
kim między synami a ojcami. Dzieje się 
to jednak ponad 10 lat po zakończeniu 
fazy edypalnej. Dane te świadczą więc 
bardziej na rzecz Triversa teorii kon
fliktu między rodzicami a potomstwem 
niż na rzecz Freudowskiej teorii kom
pleksu Edypa (w sekcji 7.1 opisujemy 
przykład dodatkowych badań nad zabój
stwami w rodzinie).

oraz utraty możliwości pozyskania part
nera.

Zakłada się, że ukształtowane w toku 
ewolucji mechanizmy opieki rodzicielskiej 
winny być wyczulone na co najmniej trzy 
czynniki: (1) stopień pokrewieństwa ge
netycznego z potomstwem; (2) zdolność 
potomstwa do przekształcenia opieki ro
dzicielskiej w sukcesję genetyczną oraz (3) 
alternatywne wykorzystanie istniejących 
zasobów. Liczne świadectwa empiryczne 
potwierdzają hipotezę, że stopień pokre
wieństwa wpływa na poziom opieki ro
dzicielskiej. Rodzice przybrani mają mniej 
pozytywnych uczuć rodzicielskich niż bio
logiczni. Między przybranymi rodzicami 
a przybranymi dziećmi zdarza się więcej 
konfliktów niż między rodzicami i dziećmi 
biologicznymi. Mówi się, że nowo na
rodzone dzieci są bardziej podobne do 
ojca niż do matki, aby zachęcić ojca do 
inwestowania w dziecko. Inwestowanie 
w wykształcenie jest wyższe tam, gdzie 
chodzi o dzieci biologiczne i występuje 
wysoki poziom pewności ojcostwa. Dzieci 
mieszkające z jednym z rodziców biolo
gicznych i jednym przybranym są czter
dzieści razy bardziej narażone na maltre
towanie i czterdzieści do stu razy bardziej
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na zabicie niż dzieci mieszkające z dwójką 
biologicznych rodziców. Genetyczne po
krewieństwo rodziców z dzieckiem wy
daje się więc być czynnikiem decydującym
o poziomie opieki rodzicielskiej.

Zakłada się również, że wykształcone 
w toku ewolucji mechanizmy opieki nad 
potomstwem są wyczulone na zdolność 
dzieci do przekształcenia tej opieki w suk
cesję genetyczną. Trzy spostrzeżenia po
twierdzają to założenie teoretyczne. Po 
pierwsze, dzieci z wadami wrodzonymi, 
takimi jak rozszczepienie kręgosłupa albo 
zespół Downa, są powszechnie oddawane 
do instytucji opiekuńczych albo adopcji; 
jeżeli zostają w rodzinie, są znacznie bar
dziej narażone na maltretowanie ze strony 
rodziców. Po drugie, niewielkich rozmia
rów badanie na bliźniętach wykazało, że 
matki więcej inwestują w dzieci zdrowe niż 
chore. Po trzecie, małe dzieci są bardziej 
narażone na maltretowanie i śmierć z rąk 
rodziców niż starsze.

Trzecim czynnikiem wpływającym na 
jakość opieki rodzicielskiej jest możliwość 
innego wykorzystania zasobów inwesto
wanych w dziecko. Zasoby energii są ogra
niczone, więc ulokowanie ich w jednej 
czynności oznacza niemożność ulokowania 
ich w innej. W  kilku badaniach analizowano 
zasady rządzące zabijaniem niemowląt, za
kładając, że takie zabójstwa są negatywem 
opieki rodzicielskiej, czyli oznaczają jej 
przeciwieństwo. Okazało się, że młode 
kobiety częściej niż starsze zabijają swoje 
niemowlęta, przypuszczalnie dlatego, że 
mają przed sobą więcej czasu, podczas któ
rego mogą inwestować w dzieci. Kobiety 
niezamężne częściej popełniają dzieciobój
stwo niż mężatki. Trendy te prawdopo
dobnie odzwierciedlają reguły decyzyjne 
kobiet dotyczące sposobów rozdzielenia 
energii. Wreszcie mężczyźni, którzy mają 
więcej niż kobiety sposobności skiero

wania energii na zdobywanie partnerek, 
mniej wysiłku wkładają w obowiązki ro
dzicielskie. W plemieniu Aka mężczyźni
o wysokiej pozycji społecznej inwestują 
w opiekę nad dziećmi mniej niż męż
czyźni o niskiej pozycji. Prawdopodobnie 
mężczyźni o wysokiej pozycji społecznej 
kierują wysiłki na pozyskanie większej 
liczby żon.

Ewolucyjna teoria konfliktu między ro
dzicami a potomstwem zakłada, ze in
teresy rodziców i dzieci nie pokrywają 
się, ponieważ stopień pokrewieństwa mię
dzy nimi wynosi jedynie 50%. Zgodnie 
z nią każde dziecko będzie domagało się 
większej porcji zasobów rodzicielskich, 
niż rodzice będą skłonni dać. Z teorii 
tej wywodzą się zaskakujące tezy, takie 
jak: (1) twierdzenie, że konflikt matka
- dziecko zachodzi czasami w macicy, 
na przykład doprowadzając do poronie
nia; (2) twierdzenie, że rodzice bardziej 
cenią swoje dzieci niż one same ich, 
gdy osiągną wiek dojrzały. Pierwszą tezę 
potwierdzają empiryczne dane dotyczące 
stanu przedrzucawkowego - wygląda na 
to, że zarodek wprowadza duże ilości 
ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej do 
krwioobiegu matki, przez co wstrzymuje 
menstruację i umożliwia swoje zagnież
dżenie się. Drugą tezę potwierdzają dane 
dotyczące zabójstw w rodzinie. Rodzice, 
którzy starzejąc się, tracą na wartości, są 
częściej zabijani przez swoje dzieci, niż 
sami je zabijają. Jeśli się założy, że osoby 
mniej wartościowe są bardziej narażone 
na zamordowanie, to prawdopodobieństwo 
zabicia rodzica przez dorosłe dziecko jest 
większe niż zabicie dorosłego dziecka 
przez matkę czy ojca. Wstępne wyniki 
badań każą przypuszczać, że konflikt rodzi
ców z dziećmi będzie ważnym obszarem 
przyszłych dociekań empirycznych psy
chologii ewolucyjnej.
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SEKCJA 7.1 
Zabójstwo rodziców a niewspółmierność oceny rodziców i dzieci

2 stycznia, w niedzielne popołu
dnie, czterdziestosześcioletni męż
czyzna został zamordowany w domu 
strzałem z bliskiej odległości. Za
bójca, okazał się piętnastoletni syn 
ofiary, a cała sprawa nie była dla 
policji zaskoczeniem [...]. Dom ten 
od dłuższego czasu był areną prze
mocy. Zamordowany mężczyzna bił 
żonę i synów, groził im pistoletem, 
z którego w końcu został zastrze
lony, a nawet postrzelił kiedyś żonę. 
W  feralną niedzielę mężczyzna ten 
był pijany, wyzywał swą żonę od 
„dziwek” i „kurew” oraz bił ją. Syn 
jednym strzałem zakończył długą nie
dolę. (Daly, Wilson, 1988, s. 88)

Zakładając, że jesteśmy pewni oj
costwa, dzieci są spokrewnione gene
tycznie z każdym z rodziców w 50%. 
Nie oznacza to jednak, że powinni
śmy każdego z rodziców równo cenić. 
Dzieci są wehikułami rodzicielskich 
genów, ale w miarę, jak rodzice się 
starzeją, stają się coraz mniej war
tościowi dla swoich dzieci. Zarazem 
wartość dzieci dla rodziców rośnie 
(inne możliwości reprodukcji zmniej
szają się). W rezultacie, kiedy dzieci 
osiągają dojrzałość, są znacznie bar
dziej wartościowe dla swoich rodzi
ców, niż oni sami są dla nich (Daly, Wil
son, 1988). Wniosek z tego wywodu 
jest prosty: ludzie mniej wartościowi 
są bardziej narażeni na zamordowanie, 
więc jest bardziej prawdopodobne, że

dorosłe dzieci zabiją rodziców niż na 
odwrót.

Istnieją ograniczone świadectwa 
empiryczne wspierające tę tezę, przy
najmniej w odniesieniu do ojców. 
W pewnym badaniu przeanalizowano 
11 zabójstw rodzinnych z Detroit. W 9 
wypadkach rodzice zostali zamordo
wani przez dorosłe dzieci, w dwóch 
było odwrotnie (Daly, Wilson, 1988). 
W badaniu na większą skalę, przepro
wadzonym w Kanadzie, 91 ojców zo
stało zamordowanych przez dorosłych 
synów (82% wypadków zabójstw na 
linii ojciec - syn), podczas gdy jedynie 
20 dorosłych synów zostało zamor
dowanych przez ojców (18% ogółu 
wypadków). Z badania tego wyklu
czono wypadki przybranych rodziców, 
w których pojawiają się szczególnego 
rodzaju konflikty.

Są to oczywiście jedynie wstępne 
dane i nie pozwalają one na jed
noznaczne stwierdzenie, że konflikt 
między rodzicami a potomstwem wy
nika z asymetrii w ocenianiu. Wska
zują one jednak, że strona uznana 
w tym związku za mniej wartościową 
ponosi duże ryzyko. Przyszłe bada
nia, kierujące się tymi przesłankami, 
bez wątpienia doprowadzą do odkrycia 
wielu aspektów konfliktowej natury 
tego szczególnie bliskiego związku ge
netycznego.



8 \ Problemy 
I pokrewieństwa

Istoty ludzkie na całym świecie wykazują nieomal obsesyjne zainteresowanie 
sprawami seksu i pokrewieństwa.

Edmund Leach (1966)

Wyobraź sobie świat, w którym wszyscy 
się jednakowo kochają. Nikt nikogo nie wy
różnia. Z tą samą chęcią dajesz pożywienie 
nieznajomemu co własnym dzieciom. Twoi 
rodzice mogą opłacać kształcenie dzieci 
sąsiadów równie dobrze, jak twoje. Gdyby 
zaś w twojej obecności tonęły dwie osoby, 
a ty mógłbyś uratować tylko jedną, nie 
robiłoby ci różnicy, czy wyciągasz pomocną 
dłoń do swojego brata czy kogoś, kogo 
pierwszy raz widzisz na oczy.

Trudno to sobie wyobrazić, a powody 
tej trudności doskonale wyjaśnia teo
ria dostosowania łącznego. Podkreśla ona 
zróżnicowanie w stopniu pokrewieństwa 
genetycznego między ludźmi. Na ogól 
stopień naszego pokrewieństwa z rodzi
cami, dziećmi i rodzeństwem wynosi 50%, 
z dziadkami, wnukami, siostrzeńcami, bra
tankami, a także wujami i ciotkami wynosi 
25%, z kuzynami w pierwszym pokole
niu Jączy nas 12,5% wspólnych genów, 
a w drugim - o połowę mniej. Zazwyczaj 
nie jesteśmy genetycznie spokrewnieni 
z obcymi.

Z perspektywy teorii dostosowania 
łącznego, wszystkich krewnych łączy pew
na liczba wspólnych genów, ale nie do 
wszystkich stosować można tę samą 
miarę. Poprzednio wspominaliśmy, że 
dzieci w oczach swych rodziców mają 
niejednakową wartość; w niniejszym roz
dziale przeanalizujemy teorię głoszącą, że 
różni krewni mają dla nas różną wartość. 
Załóżmy, że chcemy komuś pomóc. Teo
retycznie rzecz biorąc, zgodnie z prawami 
ewolucji nasza chęć niesienia pomocy bę
dzie wprost proporcjonalna do liczby na
szych genów u osoby wymagającej wspar
cia. Procesy doboru będą faworyzowały 
takie mechanizmy psychiczne, na mocy 
których sobie pomożemy dwa razy chęt
niej niż naszemu bratu, ale z kolei bratu 
pomożemy dwukrotnie chętniej niż bratan
kowi. W życiu, rzecz jasna, nie wszystko 
ma ten sam wymiar. Jeden brat, próbujący 
ogromnym nakładem pracy wybić się jako 
autor piosenek, może więcej skorzystać 
z naszej pomocy niż inny, opływający 
w dostatek. Jeżeli jednak z teorii do
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stosowania łącznego można wyprowadzić 
jedną prostą zasadę, to brzmi ona nastę
pująco: Prawa doboru faworyzują ewolucję 
mechanizmów, które nakazują pomagać 
bliskim krewnym bardziej niż dalekim, 
a dalekim bardziej niż zupełnie obcym 
ludziom.

W niniejszym rozdziale zajmiemy się 
ewolucyjną psychologią pokrewieństwa. 
Od poprzednich rozdziałów różni się on 
tym, że będzie w nim dużo teorii, a mało 
danych empirycznych. Nie bez powodu. 
Choć teoria ewolucji przykłada do pro
blemów pokrewieństwa ogromną wagę, 
były one niemal całkowicie ignorowane 
przez psychologów (Daly, Salmon, Wil
son, 1997). Po pierwsze dlatego, że trud
niej jest prowadzić badania nad osobami 
spokrewnionymi niż takimi, których nic 
nie łączy. Po drugie, we współczesnych 
społeczeństwach członkowie rodziny czę
sto mieszkają daleko od siebie. Zazwy

czaj wychowujemy się w zatomizowa
nych rodzinach, następnie wyjeżdżamy na 
studia lub do innego miasta, gdzie nie 
mamy żadnych krewnych. Po trzecie, fa
woryzowanie krewnych wydaje się tak 
powszechne i oczywiste, że nie zasłu
guje na naukową refleksję. Żaden na
ukowiec nie zdobędzie rozgłosu odkry
ciem, że ludzie chętniej pomagają swoim 
krewnym niż osobom całkiem obcym. 
Czwartą i mniej oczywistą przyczyną może 
być niechętny we współczesnych społe
czeństwach Zachodu stosunek do nepo
tyzmu (Hamilton, 1987), jako sprzecz
nego z ideałami demokracji i równości. 
W  efekcie badania psychologicznych me
chanizmów pokrewieństwa opierają się 
na dosyć słabych podstawach empirycz
nych. Te jednak świadectwa empiryczne, 
które istnieją, są fascynujące i otwie
rają ogromne możliwości przed przyszłymi 
badaczami.

Teoria dostosowania łącznego i jej konsekwencje

W tej części przedstawimy najpierw prawo 
Hamiltona, czyli techniczne ujęcie teorii 
dostosowania łącznego. Z tej perspektywy 
względy, jakimi obdarzamy własne dzieci, 
można traktować jako szczególny przy
padek faworyzowania wszystkich ludzi, 
mających w sobie kopie naszych genów. 
Następnie zajmiemy się doniosłymi kon
sekwencjami tej teorii w odniesieniu do 
takich zagadnień, jak współpraca, konflikt, 
podejmowanie ryzyka oraz żaioba.

Praw o Ham iltona

Zgodnie z teorią dostosowania łącznego, 
ewolucyjnym przeznaczeniem każdej ce

chy dziedzicznej jest wzmacnianie szans 
sukcesji genetycznej jednostki, która tą 
cechę posiada. Dostosowanie łączne to

suma skutków danej cechy, wywieranych 
przez każdy z łańcuchów przyczynowych 
oraz ich sumę, służących przetrwaniu oraz 
reprodukcji danej jednostki (sukcesja bez
pośrednia), a także przetrwaniu i repro
dukcji jej krewnych, mierzona w zależno
ści od stopnia pokrewieństwa („pośred
nia” sukcesja genetyczna). (Daly, Wilson, 
1997, s. 267)

Aby zrozumieć powyższą definicję, 
trzeba wyobrazić sobie gen wywołujący za
chowania altruistyczne w stosunku do in
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nych. Zachowaniem altruistycznym nazy
wamy takie zachowanie, na skutek którego 
(1) ktoś ponosi koszty po to, by (2) ktoś 
inny odnosił korzyści. Postawione przez 
Hamiltona pytanie brzmiało: W jakich wa
runkach taki altruistyczny gen mógłby 
się pojawić i rozpowszechnić? Wydaje się, 
że w normalnych okolicznościach altruizm 
nie powinien się pojawić. Ponosząc do
datkowe koszty, działamy na niekorzyść 
własnej reprodukcji. Prawa doboru po
winny przeciwdziałać wszelkim wysiłkom 
w interesie innych ludzi, spośród których 
wielu to nasi rywale. Hamilton stwierdził 
jednak, że altruizm mógł się objawić, je
żeli ponoszone koszty były mniejsze niż 
korzyści odniesione przez odbiorcę aktów 
altruizmu, spotęgowane prawdopodobień
stwem. że nosi on w sobie kopię genu od
powiedzialnego za altruizm. Ujmując rzecz 
formalnie, zgodnie z prawem Hamiltona, 
proces doboru naturalnego faworyzuje me
chanizmy altruistyczne, jeżeli

K  < pz

gdzie K  oznacza koszty ponoszone przez 
altruistę, p - stopień pokrewieństwa gene
tycznego między altruistą a beneficjentem, 
a z - zysk beneficjenta. Zarówno koszty, 
jak i korzyści ujmuje się w kategoriach 
reprodukcyjnych.

Z powyższego wzoru wynika, że proces 
doboru naturalnego sprzyja działaniom al
truistycznym, jeżeli: korzyści beneficjenta 
noszącego 50% kopii genów altruisty są 
ponad dwukrotnie większe niż koszty al
truisty: korzyści beneficjenta, mającego 
25% kopii genów altruisty, są ponad czte
rokrotnie większe niż koszty altruisty; 
korzyści nosiciela 12,5% kopii genów al
truisty. są ponad ośmiokrotnie większe niż 
koszty altruisty. Oto przykład, ilustrujący 
powyższy wywód. Wyobraź sobie, że prze

kraczasz rzekę i widzisz, jak twoi krewni 
toną we wzburzonej wodzie. Możesz sko
czyć do wody i uratować ich, ale zapłacisz 
za to własnym życiem. Według prawa 
Hamiltona w procesie doboru przewagę 
mają takie mechanizmy decyzyjne, zgod
nie z którymi skoczysz do wody, by urato
wać trzech braci, ale nie skoczysz, jeślibyś 
mógł uratować tylko jednego. Oto powód: 
ratując trzech braci, stracisz wprawdzie 
własne życie (strata = 1 punkt), ale 
zyskasz „półtora życia” , ponieważ każdy 
z twoich braci nosi 50% twoich genów. Nie 
przewiduje się natomiast oddania życia za 
jednego brata, gdyż strata wyniosłaby 1 
punkt, a zysk tylko 0,5. Zgodnie z logiką 
prawa Hamiltona, wykształcone w toku 
ewolucji mechanizmy decyzyjne powinny 
kazać ci poświęcić życie za pięciu sio
strzeńców lub bratanków (1,25 punktu 
zysku wobec jednopunktowej straty) i za 
co najmniej dziewięciu kuzynów.

Nie chodzi o to, by zachowania ludzi 
musiały koniecznie być zgodne z założe
niami teorii dostosowania łącznego. Ce
lem prawa Hamiltona jest zdefiniowanie 
warunków, w jakich mogły się rozwinąć 
mechanizmy pomocy krewnym. Określa 
ono presję selekcyjną, której podporządko
wane są geny altruizmu, a w rzeczywisto
ści wszystkie geny. Dowolna cecha, która 
się pojawi w wyniku mutacji, jeśli tylko 
będzie sprzeczna z prawem Hamiltona, 
zostanie bezlitośnie wyeliminowana. Tylko 
geny przenoszące cechy zgodne z prawem 
Hamiltona mają szansę rozpowszechnić 
się w danej społeczności i stać się częścią 
wyposażenia gatunkowego. Nazywa się to 
czasami granicą rozwoju ewolucyjnego, 
bo tylko te geny, które spełniają warunki 
sformułowane przez prawo Hamiltona, 
mogą ewoluować.

Hamiltonowska teoria dostosowania 
łącznego jest najważniejszym dwudziesto
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wiecznym przeformulowaniem Darwinow
skiej teorii doboru naturalnego. Zanim się 
pojawiła, altruistyczne uczynki były dla 
teorii ewolucji prawdziwą zagadką, ponie
waż wydawały się osłabiać szanse przeży
cia i reprodukcji danej jednostki. Dlaczego 
wiewiórka ziemna, spotykając drapieżnika, 
podnosi alarm, choć przez to łatwiej może 
paść jego ofiarą? Dlaczego człowiek oddaje 
nerkę swojemu bratu? Hamilton jednym 
śmiałym posunięciem rozwiązał te zagadki 
i pokazał, jak mogła się rozwinąć postawa 
altruistyczna niemotywowana bezpośred
nimi korzyściami reprodukcyjnymi danej 
jednostki.

Teoretyczne im plikacje prawa 
Ham iltona

Najważniejszym wnioskiem z Hamiłto- 
nowskiej teorii dostosowania łącznego jest 
przeświadczenie, że każdy rodzaj pokre
wieństwa winien wykształcić właściwy so
bie rodzaj adaptacji psychicznej. Teoria 
Hamiltona nie zakłada, że takie mechani
zmy muszą się wykształcić - ostatecznie 
w wielu gatunkach spokrewnione osobniki 
nawet ze sobą nie mieszkają, więc nie ma 
okazji, by psychiczne mechanizmy pokre
wieństwa się rozwinęły. Teoria ta formu
łuje jednak przypuszczenia dotyczące ogól
nej postaci takich mechanizmów - jeżeli 
się pojawią. W poprzednim rozdziale opisy
waliśmy wiele specyficznych „problemów 
rodzicielskich” i analizowaliśmy dowody 
na rzecz ewolucji mechanizmów rodziciel
skich, takich jak różne traktowanie dzieci 
w zależności od stopnia pewności danego 
mężczyzny, że jest ojcem, oraz od wartości 
rozrodczej tego dziecka. Teoria dostoso
wania łącznego uważa rodzicielstwo po 
prostu za szczególny przypadek pokre

wieństwa, jeden ze sposobów inwestowa
nia w osobniki przenoszące kopie genów 
danej jednostki. Oczywiście, jest to wa
riant niezwykle istotny. Inne związki krwi, 
które występowały w ciągu całej historii 
ewolucyjnej gatunku ludzkiego, to związki 
w obrębie rodzeństwa, w obrębie rodzeń
stwa przyrodniego (tj. osób mających jedno 
z rodziców wspólne), między dziadkami 
a wnukami itd. Rozważmy kilka z tych 
relacji, aby wyrobić sobie wyobrażenie
o charakterze problemów adaptacyjnych, 
jakie stwarzają związki z krewnymi.

Rodzeństwo. Relacje w obrębie rodzeń
stwa stwarzają jedyne w swoim rodzaju 
problemy adaptacyjne. Tak było w całej 
historii gatunku ludzkiego. Przede wszyst
kim brat z siostrą mogą być naturalnymi 
sojusznikami - w końcu współczynnik 
ich pokrewieństwa genetycznego wynosi 
aż 50%. Zarazem jednak rywalizują oni
o dostęp do zasobów rodzicielskich. Jest to 
rywalizacja silniejsza niż w jakichkolwiek 
innych związkach rodzinnych. Jak widzie
liśmy w poprzednim rozdziale, rodzice 
faworyzują jedne dzieci kosztem innych. 
Zgodnie z teorią konfliktu między rodzi
cami a potomstwem, to co najlepsze dla ro
dziców, niekoniecznie musi być najlepsze 
dla danego dziecka. Dzieci zatem w całej 
historii gatunku rywalizowały między sobą
o dostęp do zasobów rodzicielskich. Ze 
względu na ten konflikt trudno się dzi
wić, że relacje między rodzeństwem są 
często ambiwalentne (Daly, Wilson, 1997, 
s. 275).

Pewną ciekawą analizę (Sulloway, 1996) 
oparto na tezie, ŵ edle której problemy 
adaptacyjne dzieci wynikające z postępo
wania ich rodziców tworzą odrębne „ni
sze” , określane kolejnością przychodze
nia na świat. Rodzice często faworyzują
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najstarsze dziecko, dlatego bywa ono za
chowawcze, nastawione na podtrzymywa
nie istniejącego stanu rzeczy. Drugiemu 
dziecku utrzymywanie status quo daje nie
wiele, natomiast dużo może zyskać, bun
tując się przeciw niemu. Kolejne dzieci, 
a w szczególności te „środkowe” , są zda
niem Sullowaya nastawione bardziej bun
towniczo, ponieważ podtrzymywanie ist
niejącego porządku przynosi im najmniej 
korzyści. Sytuacja zmienia się w wypadku 
ostatniego, najmłodszego dziecka. Często 
rodzice są skłonni inwestować w nie bar
dziej niż w inne, bo jest ich ostatnim 
bezpośrednim sukcesem reprodukcyjnym, 
więc wyzbywają się zahamowań, którymi 
kierowali się w stosunku do poprzednich 
dzieci.

Spekulacje te zostały potwierdzone 
przez psycholog ewolucyjną Catherine Sal- 
mon (1997). Ustaliła ona, że środkowe 
dzieci słabiej się solidaryzują i utożsamiają 
ze swoją rodziną. Na przykład, rzadziej 
wymieniają członka swojej rodziny jako 
kogoś sobie najbliższego. Rzadziej też in
teresują się swymi przodkami i krew
nymi. Rzecz jasna, intrygująca kwestia 
wpływu kolejności urodzin na psychologię 
rodzinnej solidarności wymaga dalszych 
badań.

Rodzeństwo biologiczne a przyrodnie.
Teoretycznie rzecz biorąc, w stosunkach 
rodzinnych baęł^o ważne jest to, czy 
mamy rodzeństwo biologiczne czy przy
rodnie, czy pochodząc na przykład od jed
nej matki mamy ze swoim bratem lub sio
strą również wspólnego ojca. Teoretyczna 
waga tej kwestii bierze się stąd, że bio
logiczne rodzeństwo ma 50% wspólnych 
genów, a przyrodnie - jedynie 25%. W nie
zwykle interesującym badaniu obyczajów 
wiewiórek Warren Holmes i Paul Sher-

man (1982) stwierdzili, że rodzone siostry
o wiele chętniej niż siostry przyrodnie 
podejmowały wspólne działania w obronie 
swoich młodych.

Czy dotyczy to również ludzi? Nie 
wiadomo, bo nikt dotychczas się tym nie 
zajmował. Istnieją jednak ważne powody, 
by sądzić, że rozróżnienie na rodzeństwo 
biologiczne i przyrodnie pojawiało się re
gularnie w ewolucyjnej historii człowieka, 
wywierając dużą presję selekcyjną. Bada
nia nad współczesnymi społecznościami 
plemiennymi wskazują, że kobiety często 
miewają dzieci z różnymi mężczyznami, 
czasami ze związków pozamałżeńskich, 
a czasami w wyniku kilku kolejnych mał
żeństw (Hill, Hurtado, 1996). Daly i Wil
son (1997) spekulują, że „w przeszłości 
ustalenie, czy dzieci jednej matki są ro
dzeństwem pełnym czy przyrodnim, przy
pominało rzut monetą, choć rozróżnienie 
między stopniem pokrewieństwa równym
0,5 a równym 0,25 ma ogromną wagę przy 
podejmowaniu decyzji o rywalizacji lub 
współpracy” (Daly. Wilson, 1977, s. 277). 
Konflikty w rodzinach przybranych, w któ
rych wychowują się dzieci o różnym stop
niu pokrewieństwa genetycznego, byłyby 
idealnym materiałem do weryfikacji tych 
spekulacji.

Dziadkowie i wnuki. Współczynnik po
krewieństwa między dziadkami a wnukami 
wynosi 0,25. Fakt, że kobiety żyją obecnie 
wiele lat po menopauzie, dal podstawy do 
przypuszczeń (tzw. hipoteza babci), że me- 
nopauza wykształciła się w toku ewolucji 
po to, aby kobieta po ukończeniu etapu 
bezpośredniej reprodukcji koncentrowała 
się na inwestowaniu w dzieci i wnuki 
(Hill, Hurtado, 1991). We wszystkich kul
turach kobiety po okresie przekwitania 
bardzo dbają o swoje wnuki. Można więc
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zasadnie uznać, że w swojej historii ewo
lucyjnej ludzie regularnie bywali w sy
tuacji, kiedy to ich dzieci miały własne 
potomstwo, na skutek czego wykształciły 
się odpowiednie mechanizmy psychiczne, 
określające sposób przekazywania ich za
sobów wnukom. Jak zobaczymy w dal
szych częściach niniejszego rozdziału, hi
poteza ta opiera się na mocnych pod
stawach.

Hipotezy dotyczące uniwersalnych as
pektów pokrewieństwa. Daly, Salmon 
i Wilson (1997) wysunęli wiele hipo
tez dotyczących uniwersalnych aspektów 
pokrewieństwa. Po pierwsze, stwierdzili, 
że terminologia związków rodzinnych we 
wszystkich kulturach odzwierciedla punkt 
widzenia konkretnego człowieka, wska
zuje na typ jego relacji z innymi członkami 
rodziny. Moi rodzice to ktoś inny niż twoi 
rodzice. Moi bracia to ktoś inny niż twoi 
bracia. Wszystkie nazwy określają rodzaj 
pokrewieństwa między danym człowie
kiem a innymi członkami rodziny.

Po drugie, we wszystkich systemach 
rodzinnych podstawowe znaczenie mają 
rozróżnienia określające pleć i pokolenie 
danego człowieka. Matki odróżniane są od 
ojców, siostry od braci. Uważa się, że te 
zróżnicowania ze względu na płeć są po
trzebne, gdyż właśnie pleć członka rodziny 
ma poważne konsekwencje reprodukcyjne. 
Na przykład matki mają stuprocentową 
pewność swojego związku genetycznego 
z dziećmi, a ojcowie nie. Synowie mogą 
odnieść ogromny sukces reprodukcyjny, 
wiążąc się z wieloma partnerkami, a córki 
nie. Pleć członka rodziny decyduje o tym, 
jakie problemy adaptacyjne napotka on czy 
ona na swojej drodze, dlatego wszystkie 
systemy rodzinne kładą wielki nacisk na 
odróżnienie płci.

Po trzecie, wielkie znaczenie mają rów
nież determinanty pokoleniowe. Jak wi
dzieliśmy w rozdziale 7, związki między 
rodzicami a dziećmi często są asyme
tryczne. W miarę upływu lat dzieci stają 
się dla swoich rodziców coraz wartościow
szymi przekaźnikami ich genów, rodzice 
natomiast są dzieciom coraz mniej po
trzebni. Z tego powodu można oczekiwać, 
że wszystkie systemy rodzinne będą się 
posługiwały terminologią wyodrębniającą 
podział na pokolenia.

Po czwarte, zażyłość w kontaktach 
z krewnymi będzie odzwierciedlała sto
pień pokrewieństwa genetycznego. Bli
skość uczuciowa i kulturowa powinna 
być stosowna do stopnia pokrewieństwa. 
Oczywiście nie znaczy to, że ludzie muszą 
mieć świadomość genów, reprodukcji czy 
pokrewieństwa genetycznego.

Po piąte, stopień współpracy i solidar
ności między krewnymi będzie zależny od 
stopnia ich pokrewieństwa genetycznego. 
Bliski krewny w  razie potrzeby ruszy 
z pomocą o wiele chętniej niż daleki. 
Co więcej, nieodwzajemnianie przysług, 
kiedy na przykład daje się komuś poży
wienie albo prezent, niczego w zamian 
nie oczekując, powszechnie akceptuje się 
między bliskimi krewnymi. Im dalszy sto
pień pokrewieństwa, tym ta akceptacja 
jest mniejsza, a najmniej jej w wypadku 
braku pokrewieństwa, na przykład mię
dzy znajomymi. Krótko mówiąc, zakła
damy, że w potrzebie ludzie zwrócą się
o pomoc raczej do bliskich niż dale
kich krewnych, a w razie konfliktu bliscy 
krewni szybciej dojdą do porozumienia niż 
dalecy.

Szósty wniosek z teorii dostosowania 
łącznego opiera się na przeświadczeniu, 
że starsi członkowie rodziny będą nale
gali na młodszych, by utrzymywali oni 
z rodziną bliższe związki niż wynikające
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z powiązań genetycznych. Wyobraźmy so
bie starszego mężczyznę, którego krew
nymi są syn, siostra i siostrzeniec. Ten 
ostatni jest z nim spokrewniony w stop
niu równym 0,25, a więc stanowi istotny 
wehikuł jego genów. Jednak dla jego 
syna jest to tylko kuzyn, a stopień po
krewieństwa między nimi wynosi 0,125. 
Każdy bezinteresowny uczynek na rzecz 
kuzyna jest, zgodnie z prawem Hamil
tona, (K<pz) w’art jedną ósmą kosztów'. 
Syn starszego mężczyzny, pomagając sy
nowi jego siostry, działałby zatem bar
dziej na rzecz sukcesji genetycznej swo
jego ojca niż swojej własnej. Z teorii 
dostosowania łącznego wynika więc, że 
starsi członkowie rodziny będą nakłaniać 
młodszych do pomagania kuzynom i in
nym krewnym w stopniu wykraczającym 
poza ich najlepiej pojęty interes. Jest to 
przykład międzypokoleniowego konfliktu 
interesów.

Siódmy wniosek z teorii dostosowania 
łącznego zawiera przekonanie, że pozycja 
danego człowieka w rodzinie - jego miej
sce w strukturze genealogicznej - wpływa 
na jego poczucie tożsamości. Odpowiedź 
na pytanie: „kim jestem?” , jest formowana 
w znacznym stopniu przez sieć relacji 
rodzinnych, takich jak „syn Iksińskiego” , 
„córka Ygrekowskiej” czy „matka Zetkow- 
skiego” . Jest to założenie, które łatwo 
zweryfikować, a które ma doniosłe znacze
nie psychologiczne dla procesu formowa
nia tożsamości człowieka (Salmon, Daly, 
1996).

Ósmy wniosek z teorii dostosowania 
łącznego wskazuje, że pomimo różnic kul
turowych w nazewnictwie krewnych, lu
dzie zawsze wiedzą, kto jest kim. Przykła
dem mogą być Indianie Yanomamö z We
nezueli. Nazywają oni braci i kuzynów  
tym samym słowem - abawa. W języku 
angielskim mamy natomiast dwa różne

słowa na te relacje. Czy oznacza to, że 
Indianie Yanomamö nie odróżniają braci 
od kuzynów? Kwestię tę zbadał dokładnie 
antropolog Napoleon Chagnon, pokazując 
członkom tego plemienia zdjęcia ich braci 
i kuzynów. Wprawdzie zapytywani odpo
wiadali abawa, patrząc na każdą z tych 
fotografii, ale kiedy mieli wskazać swo
jego „prawdziwego abawa", nieodmiennie 
pokazywali brata, a nie kuzyna (Chagnon, 
1981; Chagnon, Bugos, 1979). W razie 
konfliktu istnieje o wiele większe prawdo
podobieństwo, że to „prawdziwy abawa" 
przyjdzie z pomocą. Choć więc termino
logia związków rodzinnych jest odmienna 
w każdej kulturze, a niektóre nazwy wy
dają się łączyć bądź mylić pewne typy 
związków, to z teorii dostosowania łącz
nego wynika, że wszyscy ludzie są dobrze 
zorientowani w prawdziwych relacjach ro
dzinnych.

Ostatni wniosek z teorii dostosowania 
łącznego świadczy o tym, że nazewnic
twem rodzinnym można się posługiwać, 
by wpływać na innych ludzi, wcale nie
połączonych więzami krwi. Przykładem 
może być prośba żebraka: „Bracie, wspo
móż biednego” . Dlaczego używa on tej 
formy? Ponieważ chętniej pomoglibyśmy 
bratu niż obcemu, żebrak liczy na to, że 
wyzwoli w nas działania właściwe związ
kom rodzinnym. Podobne zwroty można 
usłyszeć w niektórych związkach i or
ganizacjach, których członkowie zwracają 
się do siebie per „bracie” czy „siostro” . 
Slogany feministyczne o „siostrzanej jed
ności” mają podobny cel - chodzi o umoc
nienie więzi między kobietami, które nie 
są ze sobą spokrewnione. Wszystko to 
oznacza, że strategia polegająca na uży
waniu określeń sugerujących pokrewień
stwo wynika z teorii dostosowania łącz
nego i można ją łatwo zweryfikować 
empirycznie.
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Literatura naukowa niemal ignorowała za
gadnienia psychologii związków opartych 
na pokrewieństwie. Choć z teorii dosto
sowania łącznego płyną doniosłe wnioski, 
przeprowadzono mało badań mogących 
ją zweryfikować. Podjęto jednak pewną 
liczbę obiecujących rekonesansów badaw
czych, dotyczących zarówno ludzi, jak 
1 zwierząt. Opiszemy teraz najważniejsze 
z nich.

Podnoszenie a larm u przez wiewiórki

Kiedy wiewiórki ziemne stwierdzają obec
ność drapieżnika, takiego jak borsuk albo 
kojot, zdarza im się wydawać wysoki, ryt
miczny gwizd, ostrzegający inne wiewiórki 
przed niebezpieczeństwem. Ostrzeżone 
wiewiórki odnoszą z tego bezpośrednią 
korzyść, bo mają większą szansę na prze
życie, ale ta, która podnosi alarm, pogarsza 
swoje położenie, gwizd zwabia bowiem 
napastnika. Jak więc można wytłumaczyć 
jej zachowanie, na pierwszy rzut oka 
sprzeczne z logiką walki o przetrwanie?

Aby wytłumaczyć ten akt altruizmu, 
wysunięto kilka hipotez (Alcock, 1993):

1. Hipoteza zbijania drapieżnika z tropu:
Celem alarmu może być zbicie drapież
nika z tropu. Kiedy wszystkie wiewiórki 
dokoła biegają, powstaje zamęt, w wy
niku którego drapieżnik traci orienta
cję. Szanse wiewiórek na szczęśliwą 
ucieczkę zwiększają się, także tej z nich, 
która podniosła alarm.

2. Hipoteza zniechęcania drapieżnika: 
Choć wydaje się, że sygnał alarmowy 
zwraca uwagę drapieżnika na jego

sprawcę, to być może spełnia on funkcję 
odstręczającą. Drapieżnik, wiedząc, że 
został wykryty, rezygnuje z polowania, 
bo wie. że jego szanse rosną, kiedy 
atakuje znienacka. Podnoszenie alarmu 
zwiększałoby więc szanse tego, kto go 
podnosi.

3. Hipoteza wzajemnego altruizmu:
Wiewiórka podnosząca alarm naraża się 
na niebezpieczeństwo, ale skorzysta na
stępnym razem, kiedy inna wiewiórka 
odwzajemni się w ten sam sposób. Ta 
hipoteza zakłada istnienie pewnych sta
łych relacji między wiewiórkami, które 
musiałyby pamiętać, kto im pomógł, 
a kto nie, i odwzajemniać się tylko tym, 
od których otrzymały pomoc.

4. Hipoteza inwestycji rodzicielskiej: 
Choć podnosząca alarm wiewiórka na
raża się na wielkie niebezpieczeństwo, 
to być może zwiększa szanse przeżycia 
swoich dzieci. W ten sposób alarmowa
nie jest formą inwestycji rodzicielskiej.

5. Hipoteza dostosowania łącznego: 
Choć wiewiórka podnosząca alarm na
raża własne życie, to pomaga przeżyć 
swoim ciotkom, wujom, braciom, sio
strom, kuzynom i rodzicom. Wedle tej 
hipotezy alarm ma na celu ostrzeżenie 
osobników noszących kopie genów da
nej wiewiórki, przez co działa ona na 
rzecz swojego dostosowania łącznego.

Aby zweryfikować te hipotezy, biolog 
Paul Sherman spędził kilka sezonów let
nich w kalifornijskich lasach, pracowicie 
studiując obyczaje całej kolonii wiewiórek 
ziemnych (Sherman, 1977, 1981). Rezul
taty są fascynujące. Sherman szybko wy
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kluczył dwie pierwsze hipotezy. Podno
szenie alarmu rzeczywiście sprowadza na 
alarmującego niebezpieczeństwo. Stwier
dził, że wiewiórki, które to robią, znacznie 
częściej padają łupem drapieżników niż 
pozostałe. Sygnał alarmowy nie dezorien
tuje więc drapieżników (hipoteza 1), prze
ciwnie - ułatwia pochwycenie wiewiórki, 
która go wydaje. Alarm nie zniechęca też 
drapieżników do polowania (hipoteza 2).

Sherman stwierdził ponadto, że wyda
wanie sygnału alarmowego nie ma związku 
ani z długotrwałym przebywaniem danej 
wiewiórki z innymi, ani z zażyłością kon
taktów. W ten sposób wykluczona została 
hipoteza trzecia, zgodnie z którą alarmo
wanie innych wynika z zasady wzajemnego 
altruizmu. Aby mogła się wykształcić taka 
postać altruizmu, niezbędne są stabilne 
i długotrwałe kontakty (Axelrod, 1984; 
AxeIrod, Hamilton, 1981).

Pozostają więc tylko dwie hipotezy - in
westycji rodzicielskiej oraz dostosowania 
łącznego. Kiedy samce wiewiórek ziem
nych osiągają wiek dojrzały, opuszczają 
dom i przyłączają się do grup, w których 
nie mają krewnych. Samice przeciwnie - 
pozostają w kręgu rodzinnym i są oto
czone ciotkami, siostrzenicami, siostrami, 
córkami i innymi spokrewnionymi sami
cami. Okazuje się, że podnoszą one alarm 
częściej niż samce - o mniej więcej 21%. 
Ten fakt jest zgodny zarówno z hipotezą 
inwestycji rodzicielskiej, jak i dostosowa
nia łącznego, ponieważ z alarmu korzystają 
i dzieci danej wiewiórki, i jej dalsi krewni.

Decydujące znaczenie ma więc zacho
wanie tych wiewiórek, które nie mają 
blisko siebie swoich dzieci, ale są oto
czone dalszymi krewnymi. Czy podnoszą 
one alarm, spotykając drapieżnika? Od
powiedź jest twierdząca. Wiewiórki nie- 
mające własnych dzieci podnoszą alarm, 
jeżeli w pobliżu znajdują się ich siostry,

siostrzenice i ciotki. Choć więc inwesty
cja rodzicielska może być jedną z funkcji 
sygnału alarmowego, to mocne wsparcie 
uzyskuje również hipoteza dostosowania 
łącznego. Sherman znalazł kolejny argu
ment na rzecz tej hipotezy stwierdza
jąc, że samice wiewiórek w sytuacji kon
fliktów terytorialnych ruszają z odsieczą 
swoim krewnym, nie pomagają natomiast 
wiewiórkom niespokrewnionym (Holmes, 
Sherman, 1982). W sumie odkrycia te 
wspierają pogląd, że altruizm mógł się 
ukształtować na skutek oddziaływania me
chanizmów dostosowania łącznego.

Wiewiórki ziemne to jeden gatunek, 
a ludzie inny. Czy można zakładać, że do
stosowanie łączne prowadzi do altruizmu 
wśród ludzi?

Św iadczenie  pom ocy w oczach  
m ieszkanek Los Angeles

W jednym z pierwszych badań nad zja
wiskiem dostosowania łącznego u ludzi 
dwaj naukowcy poddali obserwacji 300 
mieszkanek Los Angeles w wieku 35-45 
lat. Oto podawane przez nie przyczyny 
otrzymywania lub udzielania pomocy;

Potrzebowałam pieniędzy, aby dostać się 
do związku zawodowego; złamałam oboj
czyk i on wypędzi) mnie z domu; rozma
wiałam z przyjaciółką o jej problemach 
małżeńskich; opiekowałam się dziećmi 
koleżanki, kiedy była chora; mój syn miał 
kłopoty z policją; ona zajęła się dwójką 
moich dzieci, kiedy rodziłam trzecie; mąż 
ją opuścił; amputowano jej nogę; po
trzebowałam pieniędzy na spłatę domu. 
(Essock-Vitale, McGuire, 1985, s. 141)

Kobiety opisały 2520 wypadków uzy
skania pomocy i 2651 wypadków służenia
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pomocą. Spośród weryfikowanych hipotez 
dwie są dla nas szczególnie ważne: (1) 
gotowość pomagania krewnym wzrasta 
wprost proporcjonalnie do stopnia pokre
wieństwa; (2) gotowość pomagania krew
nym wzrasta wprost proporcjonalnie do 
wartości rozrodczej beneficjenta.

Na rycinie 8.1 widzimy w ujęciu pro
centowym wypadki pomagania, rozbite na 
trzy kategorie w zależności od stopnia 
pokrewieństwa - 50%, 25%, mniej niż 25% 
pokrewieństwa genetycznego (np. kuzyn 
w pierwszej linii). Jak przypuszczano, 
prawdopodobieństwo świadczenia pomocy 
rosło wraz ze stopniem pokrewieństwa, 
co potwierdza podstawowy wniosek pły
nący z teorii dostosowania łącznego. Warto 
jednak zauważyć, że przykłady pomocy 
ze strony krewnych stanowiły tylko jedną 
trzecią wszystkich wypadków niesienia 
pomocy. Wielokrotnie pomoc pochodziła 
od bliskich przyjaciół. Tym zagadnieniem 
zajmiemy się w rozdziale 9.

RYCINA 8.1 Świadczenie pomocy w zależności od 
stopnia pokrewieństwa w ujęciu 
procentowym

P=stop'reń pokrew ieństwa (na przyHad p = V2 to  rodzice, 

rodzeństwo, dzieci; p= 1/4  to rodzeństwo przyrodnie, 

dz iadkow ie , w nuki, c io tk i, w ujow ie, s io strzen ice , 

siostrzeńcy, bratankowie, bratanice; p  m iędzy 0  a 1/4 to 

kuzynowie, dzieci przyrodniego rodzeństwa itd.). B lisk im  

krewnym pom aga się  częściej niż dalekim.

Źródło: Essock-W tale , McGuire, 1985, s. 143.

Copyright 1985 ©  za zgodą Elsevier Science.

Zakładano również, że ludzie chęt
niej pomagają tym krewnym, którzy mają 
większy potencjał reprodukcyjny. To zało
żenie też się potwierdziło: kobiety, poma
gając swoim dzieciom oraz dzieciom swo
ich braci i sióstr, doznawały z ich strony 
znacznie mniej pomocy. Strumień pomocy 
płynie bowiem od starszych do młodszych, 
co może odzwierciedlać różnicę potencjału 
reprodukcyjnego.

Warto zachować pewien dystans do 
powyższych ustaleń. Badania prowadzono 
tylko wśród kobiet z jednego miasta (Los 
Angeles), posługując się jedną metodą 
zbierania informacji. Jak jednak zobaczymy 
za chwilę, pokrewieństwo ma ogromny 
wpływ na gotowość do niesienia pomocy 
również wśród mężczyzn w różnych spo
łecznościach i niezależnie od przyjętej 
metodologii.

Pom aganie sobie w sytuacji 
zagrażającej życiu

Teoria ewolucji zdecydowanie głosi, że 
pomaganie innym i altruizm nie są dziełem 
przypadku. Jednym z czynników najlepiej 
je określających jest stopień pokrewień
stwa genetycznego. Nasi krewni noszą 
w sobie kopie naszych genów. Im bliższy 
stopień pokrewieństwa, tym bardziej akt 
pomocy służy naszej sukcesji genetycz
nej. Oczywiście, nie zastanawiamy się nad 
tym, pomagając innym. Jednak w historii 
ewolucji gatunku ludzkiego prawa doboru 
tak ukształtowały nasze mechanizmy psy
chiczne, że chętniej pomagamy bliskim nii 
dalekim krewnym.

W trakcie pewnego badania poddano 
weryfikacji szereg hipotez wywiedzionych 
z teorii dostosowania łącznego, a dotyczą
cych mechanizmów podejmowania decy
zji (Bumstein, Crandall, Kitayama, 1994).
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Badacze zakładali w szczególności, że go
towość pomagania innym będzie wprost 
proporcjonalna do stopnia, w jakim be
neficjent wspomaga dostosowanie łączne 
benefaktora. Gotowość do niesienia po
mocy powinna spadać - twierdzili badacze
- w miarę zmniejszania się stopnia po
krewieństwa genetycznego między nimi. 
Wzajemna pomoc okazywana sobie przez 
rodzeństwo (pokrewieństwo = 50%) po
winna być więc większa niż wtedy, gdy 
ktoś pomaga dzieciom swego brata czy 
siostry (stopień pokrewieństwa = 25%). 
Jeszcze mniejsza powinna być chęć nie
sienia pomocy osobom spokrewnionym 
jedynie w 12,5%, na przykład kuzynom 
w pierwszej linii. Żadna inna teoria psy
chologiczna nie określa z taką precyzją 
współczynnika gotowości do niesienia po
mocy ani nie traktuje pokrewieństwa jako 
podstawy aktów altruizmu.

Pokrewieństwo genetyczne jest waż
nym, ale nie jedynym czynnikiem wpły
wającym na uczynki altruistyczne. Goto
wość do niesienia pomocy powinna spadać 
w miarę wzrastania wieku beneficjenta. 
Pomaganie osobie starszej ma bowiem 
mniejszy wpływ na naszą sukcesję gene
tyczną niż pomaganie komuś, kto może 
mieć jeszcze potomstwo, które poniesie 
w przyszłość kopie naszych genów. Nie 
tylko wiek się liczy. Zgodnie z założeniami 
teorii dostosowania łącznego powinniśmy 
chętniej pomagać krewnym o wyższej war
tości rozrodczej i tym, którzy gwarantują 
lepszy zwrot poniesionych „inwestycji” . 
Żadna teoria psychologiczna nie pozwala na 
sformułowanie tak precyzyjnych hipotez.

Weryfikując te hipotezy (Burnstein 
i in., 1994), wyróżniono dwa rodzaje po
mocy: (1) pomoc o zasadniczym znacze
niu dla życia beneficjenta oraz (2) po
moc stosunkowo niewielką, jak wręczenie 
datku bezdomnemu. Nakreślone powyżej

wzorce postępowania altruistycznego po
winny w pierwszym wypadku zaznaczyć 
się mocniej niż w drugim.

Burnstein i jego współpracownicy ba
dali przedstawicieli dwóch odmiennych 
społeczności: amerykańskiej i japońskiej. 
Respondentów pytano, co by zrobili, gdyby 
ich dom stanął w płomieniach i mieli 
szansę uratować tylko jedną z trzech znaj
dujących się w nim osób. Badacze pod
kreślali, że tylko jedna z tych osób może 
przeżyć, a inne muszą zginąć. W mniej dra
matycznym scenariuszu respondenci mieli 
wskazać, komu pomogliby zanieść zakupy 
ze sklepu do domu. Tu również trzeba było 
wskazać tylko jedną osobę. Hipotetyczni 
beneficjenci byli w różnym stopniu spo
krewnieni z respondentem.

Okazało się, że gotowość niesienia 
pomocy w tych wyobrażonych sytuacjach 
spada wraz ze stopniem pokrewieństwa. 
Rodzeństwu, spokrewnionemu genetycz
nie w 50%, pomagano chętniej niż osobom 
spokrewnionym w 25%, a tym z kolei 
chętniej niż spokrewnionym w 12,5%. 
Zależność ta była szczególnie wyraźna 
w sytuacjach zagrożenia życia.

Gotowość niesienia pomocy w sytu
acjach ekstremalnych spadała w miarę, jak 
rósł wiek potencjalnego beneficjenta. Jed- 
nolatkom pomagano częściej niż dziesię
ciolatkom, a tym - częściej niż osiemnasto- 
latkom. Najmniej chętnie pomagano sie- 
demdziesięciopięciolatkom. Co ciekawe, 
tendencja ta odwracała się w wypadku 
mniej dramatycznych aktów pomocy. Jeżeli 
chodziło o pomoc w załatwianiu spraw 
życia codziennego, to siedemdziesięciopię- 
ciolatkorn pomagano chętniej niż czter- 
dziestopięciolatkom (zob. ryc. 8.2). Japoń
czycy nie różnili się pod tym względem od 
Amerykanów, z czego wynika, że zjawisko 
to nie ogranicza się jedynie do kręgu 
kultury zachodniej.
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>1 rok 10 lat 18 lat 45 lat 75 lat Wiek beneficjenta

RYCINA 8.2 Gotowość niesienia pomocy w sytuacjach ekstremalnych i codziennych w zależności od 
wieku beneficjenta

Żródto: Burnstein, Crandall, Kitayama, 1994. Copyright © 1994 by the Am erican Psycho log ica l Association.

Burnstein i jego współpracownicy udo
wodnili, że chęć niesienia pomocy w spra
wach naprawdę ważnych wzrasta wraz 
ze stopniem pokrewieństwa genetycznego 
między pomagającym a beneficjentem, 
a generalnie rzecz biorąc, jest również 
zależna od wartości rozrodczej benefi
cjenta. W jednym miejscu wyniki badań 
nie pokrywają się z założeniami. Ludzie 
są bardziej skłonni pomagać jednolatkom 
niż dziesięciolatkom, choć starsze dzieci 
mają wyższą wartość rozrodczą. Aby wyja
śnić to zaskakujące zjawisko, niezbędne są 
dalsze badania. Ogólnie jednak powyższe 
ustalenia wskazują, że presja selekcyjna 
narzucona przez dostosowanie łączne tak 
ukształtowała ludzkie mechanizmy psy
chiczne, iż jesteśmy gotowi ponosić ofiary 
na rzecz tych, którzy są nosicielami kopii 
naszych genów.

W zorce dziedziczenia. Kto komu 
zostaw ia m ajątek?

Założenia teorii dostosowania łącznego 
można zweryfikować, rozpatrując kwe
stię sukcesji majątkowej. Czy biorąc pod 
uwagę tę teorię, da się przewidzieć treść 
sporządzanego testamentu? Czy ludzie zo
stawiają więcej pieniędzy bliskim krew
nym niż dalekim?

Psychologowie Martin Smith, Bradley 
Kish i Charles Crawford (1987) poddali 
weryfikacji trzy domysły na temat wzor
ców dziedziczenia, oparte na hipotezach 
dotyczących mechanizmów psychicznych 
decydujących o alokacji zasobów. Oto one:
(1) Ludzie zostawią swoim krewnym oraz 
współmałżonkom większą część majątku 
niż osobom niespokrewnionym. Współ
małżonkowie pojawiają się tutaj nie ze
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względu na związki krwi, lecz w wyniku 
założenia, że zadbają oni o obdarzenie 
wspólnymi zasobami dzieci i wnuków. (2) 
Ludzie więcej mienia zostawią bliskim 
krewnym niż dalekim. (3) Ludzie więcej 
swych zasobów przekażą potomstwu niż 
rodzeństwu, choć stopień pokrewieństwa 
genetycznego jest w obu wypadkach taki 
sam. Jest to uzasadnione tym, że potom
stwo, na ogól młodsze niż rodzeństwo tej 
samej osoby, ma wyższą wartość rozrod
czą. W tym momencie życia, w którym 
się pisze testament, albo gdy przychodzi 
do jego realizacji, rodzeństwo ma na ogól 
okres rozrodczy za sobą, a potomstwo 
może przeznaczyć otrzymane zasoby na 
rzecz kolejnych pokoleń.

Aby zweryfikować te przypuszczenia, 
przebadano zapisy spadkowe 1000 losowo 
wybranych zmarłych (552 mężczyzn i 448 
kobiet) z okolic Vancouver w Kanadzie. 
Badacze rejestrowali całkowitą wartość 
spadku oraz część przeznaczoną każdemu 
spadkobiercy. Sukcesorów dzielono w za
leżności od stopnia pokrewieństwa ge
netycznego ze zmarłym, wyróżniając ta
kie kategorie, jak syn, córka, brat, sio
stra. wnuk, wnuczka, siostrzenica, brata
nica. siostrzeniec, bratanek, kuzyn, ku
zynka. Wyróżniono również dwie katego
rie osób niespokrewnionych, to jest współ
małżonka oraz osobę obcą. Do tej ostatniej 
kategorii zaliczono też organizacje.

Majątek rozdysponowany przez męż
czyzn wyniósł średnio 54 000 dolarów, 
a zasoby kobiet - 51 200 dolarów. Co 
ciekawe, kobiety rozdzielały swój mają
tek między większą liczbę spadkobierców 
(średnio 2,8) niż mężczyźni (2). Tabela 8.1 
pokazuje, jaka część majątku przypadała 
średnio na każdą z kategorii spadkobier
ców.

Pierwsza hipoteza została zdecydowa
nie potwierdzona. Tylko 7,7% ogółu masy

spadkowej przekazano osobom obcym, wo
bec 92,3%, które otrzymali współmał
żonkowie i krewni. Również druga hipo
teza znalazła potwierdzenie: bliscy krewni 
otrzymali w spadku więcej niż dalecy. 
Jeżeli weźmiemy pod uwagę wyłącznie 
zapisy poczynione na rzecz krewnych, to 
46% masy spadkowej przekazano krew
nym mającym 50% genów identycznych 
z genami zmarłego, 8% krewnym złączo
nym ze zmarłym 25-procentowym pokre
wieństwem genetycznym, a mniej niż 1% 
krewnym mającym 12,5% genów  zmar
łego. Dane te potwierdzają hipotezę, we
dług której wymogi dostosowania łącznego 
tak ukształtowały mechanizmy psychiczne 
odpowiedzialne za alokację zasobów’, że fa
woryzują one ludzi bliżej spokrew-nionych 
genetycznie.

Trzecia hipoteza, zgodnie z którą ludzie 
zapisują więcej potomstwu niż rodzeństw-u
- również znalazła potwierdzenia. Rzeczy
wiście, zapisy na rzecz dzieci były cztero
krotnie większe niż na rzecz rodzeństwa 
(38,6% wobec 7,9% masy spadkowej).

Debra Judge (1995) w swych stosun
kowo niedawnych badaniach potwierdziła, 
że kobiety zapisują swój majątek większej 
liczbie spadkobierców. Mężczyźni częściej 
zapisywali cały majątek żonie, nierzadko 
wyrażając przy tym przekonanie, że ona 
z kolei przekaże go dzieciom. Oto kilka 
przykładowych uzasadnień takiej decyzji:

[...] ponieważ wiem, że [żona] jest osobą 
godną zaufania i zadba o wykształcenie 
moich chłopców [...] oraz ich dobry start 
życiowy;

[...] nie zapisuję nic dzieciomj...], bo 
wiem, że moja żona o to zadba;

[...] żona najlepiej będzie umiała za
dbać o cały majątek. Ufam też, że zaopa
trzy dzieci tak, jak ja bym to zrobił. (Judge, 
1995, s. 306)
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Spadkobiercy W ielkość spadku w procentach

W sp ó łm a łżo n e k 3 6 ,9

K rew ni 5 5 ,3

p = 0 ,5 0 46 ,5

Po tom s tw o 38 ,6

S yno w ie 19,2

Có rk i 19 ,4

R od zeńs tw o 7,9

B rac ia 3 ,2

S io s t ry 4 ,8

p = 0 ,2 5 8,3

D z ie c i rod zeńs tw a 5,1

B ra tankow ie , b ratan ice 2 ,3

S io s trze ń cy , s io strze n ice 2 ,8

W nuczę ta 3 ,2

W nuk i 1,8

W n u czk i 1,4

p = 0 ,1 2 5

Kuzynostwo 0,6

Kuzyn i 0 ,3

Kuzynk i 0 ,3

O so b y  ob ce 7 ,7

O gó łem 100*

'R ó ż n ic a  m ięd zy  su m ą  w a r to ś c i w  po szc ze g ó ln y ch  po zy c ja ch  a p o zy c ją  „o g ó łe m ” w yn ika  z zaokrąg lan ia . 

Źród ło: Sm ith , K ish , C raw fo rd , 1987 . C op yrig h t ©  1 98 7  za zg o d ą  E lsev ie r  S c ien ce .

Mężczyźni powszechnie ufają, że żona 
odpowiednio ulokuje zasoby. Kobiety, które 
w momencie śmierci były zamężne, 
nie przejawiały takiego zaufania. Jeżeli 
w ogóle wymieniały męża w testamencie, 
to nierzadko obwarowywaly swój zapis 
zastrzeżeniami. Sześć kobiet całkiem wy
kluczyło męża za spadku, motywując to 
porzuceniem, „ważnymi” lub „doskonale 
znanymi” przyczynami bądź „złym prowa
dzeniem się męża". Pewna kobieta zapisała 
mężowi cały majątek pod warunkiem, że

się nie ożeni ponownie” Gudge, 1995, 
s. 307).

Trudno wyciągać z tego daleko idące 
wnioski, ale jedna uwaga sama się nasuwa. 
Wiadomo, że starsi mężczyźni częściej 
wchodzą powtórnie w związki małżeńskie 
niż starsze kobiety (Buss, 1994). Wdowcy 
mogą więc majątkiem swej żony przy
ciągnąć nową partnerkę, a nawet zało
żyć nową rodzinę. W takiej sytuacji za
soby zmarłej żony przypadłyby w udziale 
osobom zupełnie z nią niespokrewnio-
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nym. Natomiast prawdopodobieństwo po
nownego zamążpójścia jest w wypadku 
starszej kobiety niewielkie, a że będzie 
miała z kolejnego związku dzieci - jesz
cze niniejsze (najczęściej kobiety już są 
wówczas po menopauzie). Mężczyzna ma 
wiec podstawy, by ufać, że wdowa po nim 
przeznaczy majątek na wspomaganie icli 
wspólnych dzieci. Jeżeli to rozumowanie 
jest poprawne, to psychologia łączenia się 
ludzi w pary wywiera daleko idący wpływ 
na wiele dziedzin Judzkiej aktywności, 
oddziałując nawet na odmienne u każdej 
płci ukształtowanie kwestii „wiary” i „za
ufania” . Na skutek tego kobiety przekazują 
swoim mężom mniej swoich zasobów niż 
mężowie przekazują im.

W sumie wszystkie trzy hipotezy zo
stały potwierdzone empirycznie. Krewni 
zostają lepiej uposażeni na drodze spadku 
niż obcy. Bliscy krewni dostają więcej niż 
dalecy. Krewni w pierwszej linii (przede 
wszystkim dzieci) otrzymują więcej niż 
krewni z bocznych linii, na przykład sio
stry i bracia.

Jak można interpretować te ustalenia, 
biorąc pod uwagę, że formalne testa
menty są wynalazkiem stosunkowo świe
żej daty? Na pew'no nie trzeba postu
lować istnienia specjalnego „mechanizmu 
sporządzania testamentu” , bo jest to zbyt 
nowy obyczaj, aby mógł stanowić element 
ewolucji człowieka. Najprawdopodobniej 
u ludzi wykształciły się psychiczne me
chanizmy przekazywania zasobów', przy 
czym operują one na zasobach stosunkowo 
świeżej daty, czyli majątku nagromadzo
nym podczas życia jednostki, i ewentu
alnie podlegającym rozdysponowaniu za 
pomocą testamentu. Ogólnie rzecz uj
mując, poczynione ustalenia są kolejnym 
empirycznym dowodem na rzecz tezy, 
że zjawisko dostosowania łącznego wy
wiera presję selekcyjną na proces, w’ toku

którego kształtują się mechanizmy psy
chiczne człowieka.

Inwestycje czynione przez dziadków

W minionym w'ieku, w miarę jak rosła 
mobilność społeczeństwa, a spokrewnieni 
ze sobą ludzie osiedlali się w odległych 
od siebie zakątkach kraju, obserwowali
śmy stopniowe zanikanie rodziny wielo
pokoleniowej. Pomimo jednak odchodzenia 
od takiego środowiska rodzinnego, które 
dominowało w trakcie ewolucji gatunku 
ludzkiego, więź między dziadkami a wnu
kami nie traci na znaczeniu (Euler, Weitzel, 
1996).

D zia dkow ie  czę s to  inw estu ją  we w nuczę ta , o ka zu jąc  im  

dużo  c iep ła  i uw ag i o raz zab iega jąc  o c zęs te  kontakty. 

Ich zaangażo w an ie  m o żna  w y tłu m aczyć , op ie ra jąc  s ię  na 

p o d s taw ie  teorii n ie p ew n o śc i o jcos tw a , s fo rm u łow ane j 

p rzez D eKaya (1 995 ) o ra z Eu lera i W e itze la  (1996).
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Jako że zachodnie mass media glory
fikują młodość, mogłoby się zdawać, że 
zostanie dziadkiem lub babcią wiąże się 
z wielkim smutkiem, oznaczając starość 
i nadchodzącą śmierć. Tymczasem dzieje 
się wręcz przeciwnie. Wnuk witany jest 
z radością i poczuciem spełnienia (Fisher,
1983). Wszyscy znamy starszych ludzi 
z dumą pokazujących fotografie swoich 
wnuków, wszyscy musieliśmy słuchać dłu
gich opowieści o ich zaletach.

Istnieje jednak w tej materii ogromne 
zróżnicowanie. Niektórzy dziadkowie prze
jawiają silną więź emocjonalną, inni zaś 
zachowują chłodny dystans, nie dążąc do 
kontaktu i rzadko inwestując swoje zasoby. 
Ostatnio psychologowie ewolucyjni posta
nowili wyjaśnić to zróżnicowanie inwesty
cji dziadków - o tyle dziwne, że przecież 
to właśnie ich wnuki przeniosą ich geny 
w przyszłość.

Teoretycznie rzecz biorą, współczyn
nik pokrewieństwa genetycznego między 
dziadkami a wnukami wynosi 0,25. Jak 
więc wytłumaczyć zróżnicowanie w pozio
mie inwestycji ze strony dziadków? Wy
starczy przypomnieć sobie kilkakrotnie już 
wspominaną fundamentalną różnicę mie
dzy kobietami a mężczyznami. Mężczyźni 
zmagają się z problemem niepewności 
ojcostwa, podczas gdy kobiety mają stupro
centową pewność swojego macierzyństwa. 
Odnosi się to zarówno do rodziców, jak 
i dziadków, z pewnym jednak specjalnym 
zastrzeżeniem: chodzi o dwa pokolenia 
potomków, więc z perspektywy dziadka 
nić pokrewieństwa genetycznego mogła 
ulec przerwaniu aż dwukrotnie (DeKay,
1995). Po pierwsze, może on nie być ge
netycznym ojcem swojego syna lub córki. 
Po drugie, jego syn może wcale nie być 
genetycznym ojcem jego domniemanych 
wnuków. Na skutek tej podwójnej nie
jasności związki krwi między dziadkiem

a dziećmi jego syna są najbardziej wątpliwe 
spośród wszystkich rodzajów więzi między 
dziadkami a wnukami.

Na przeciwnym końcu skali znajdują się 
kobiety, których córki mają dzieci. Babcia 
jest wówczas całkowicie przekonana, że 
jej wnuki noszą w sobie kopie jej genów 
(pamiętajmy, że ta wiedza nie musi być 
świadoma). Jest ona niewątpliwie matką 
swojej córki, a jej córka jest niewątpliwie 
matką swoich dzieci. Teoretyczny wniosek 
z teorii dostosowania łącznego jest więc 
jasny: ujmując rzecz z perspektywy wnu
cząt, matka matki (MaMa) powinna inwe
stować najwięcej, zaś ojciec ojca (OjOj)
- najmniej (zakładając, że wszystkie inne 
czynniki są równoważne).

A co z dwoma pozostałymi rodzajami 
relacji wnucząt z - matką ojca (MaOj) 
oraz z ojcem matki (OjMa)? W  obydwu 
wypadkach linia pokrewieństwa ma jeden 
slaby punkt. Mężczyzna, którego córka 
ma dzieci, może nie być genetycznym 
ojcem swojej córki. Kobieta może nie być 
spokrewniona z dziećmi swego syna, jeżeli 
żona syna zniosła mu kukułcze jajo - czyli 
została zapłodniona przez innego męż
czyznę. Poziom inwestycji takich dziad
ków powinien teoretycznie mieścić się 
pośrodku, między przypadkami całkowi
tej pewności pokrewieństwa genetycznego 
(MaMa) a przypadkami największych wąt
pliwości co do tego pokrewieństwa (OjOj).

Inwestowanie we wnuki przybiera 
wiele postaci, zarówno wymiernych, jak 
psychologicznych. W zakresie wymier
nych form inwestowania we wnuki można 
obserwować częstość kontaktów, inwesto
wanie środków materialnych, gotowość 
adoptowania wnuka czy dzielenia się z nim 
swoją własnością. Jeżeli chodzi o oznaki 
psychologiczne, to badaniu podlegają wy
razy uczuć, rozmiar żalu po ewentual
nej śmierci wnuka, gotowość ponoszenia
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różnego rodzaju ofiar. Hipoteza zróżni
cowanego poziomu inwestycji dziadków 
zakłada, że poziom wymiernych i psycho
logicznych oznak gotowości inwestowania 
we wnuki zależy od rodzaju relacji łą
czących dziadków z wnukami. Inwestycje 
powinny być największe przy relacji typu 
MaMa, najmniejsze przy relacji typu OjOj. 
Relacje MaOj oraz OjMa powinny się 
mieścić gdzieś pośrodku.

Hipotezę tę poddano weryfikacji pod
czas dwóch oddzielnych badań przepro
wadzonych na przedstawicielach dwóch 
różnych kulturowo społeczności. Psycho

log ewolucyjny Todd DeKay (1995) pod
dał badaniom 120 amerykańskich studen
tów. Każdy z nich wypełnił kwestiona
riusz, w którym odpowiadał na pytania 
dotyczące swojej rodziny i oceniał każde 
z czworga dziadków wedle następują
cych kategorii: stopień podobieństwa fi
zycznego, stopień podobieństwa psychicz
nego, czas spędzony z każdym z dziad
ków w okresie dzieciństwa, przejęta od 
nich wiedza, otrzymane prezenty, poziom 
więzi emocjonalnej z każdym z dziad
ków. Wyniki badań zamieszczono na ryci
nie 8.3.

HI Ojciec ojca fj§ Ojciec matki

SU Matka ojca | | Matka matki

2 ,5  T

B lis k o ś ć  C za s  W iedza  Zasoby

RYCINA 8.3 Inwestowanie dziadków we wnuki

Badania wykazują, że matka matki jest najbardziej zw iązana uczuciow o z wnukam i, spędza z nim i najwięcej czasu i inwestuje w 

nie najw ięcej zasobów  materialnych, podczas gdy ojc iec ojca we wszystk ich  tych kategoriach osiąga najgorsze wyniki. 

Ustalenia te odzw ierciedlają prawdopodobnie działanie wykształconych w  toku ewolucji m echanizm ów  psych icznych, 

w yczu lonych na stopień pokrew ieństwa genetycznego.

Źródło: DeKay, Grandpamitalinvestmentandthe uncertaintyon kinship, wystąpienie w  lipcu 1995 roku na siódmej konferencji 

Humań Behavior and Evolution Society w  Santa Barbara.
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Wykres z lewej strony odzwiercie
dla poziom bliskości uczuciowej bada
nego z każdym z dziadków. Respondenci 
najsilniejszą więź emocjonalną odczuwali 
z matką swojej matki, a najmniejszą - 
z ojcem swojego ojca. Podobną zależność 
stwierdzono w zakresie ilości czasu spę
dzanego z dziadkami oraz prezentów (za
sobów) od nich otrzymywanych. Jedynym 
wyjątkiem w stosunku do zakładanego 
wzoru były wyniki dotyczące ilości wiedzy 
otrzymywanej od dziadków. Choć zgodnie 
z założeniami najmniej respondenci na
uczyli się od ojca ojca, to najwięcej nie 
tylko od matki matki, lecz również od ojca 
matki.

Inną interesującą prawidłowość stwier
dzono w wypadkach pośredniej niepewno
ści ojcostwa. We wszystkich czterech ka
tegoriach ojciec matki zajął wyższą pozycję 
niż matka ojca. Jak można to wyjaśnić, 
skoro w obydwu wypadkach istnieje jed
nakowe prawdopodobieństwo przerwania 
linii pokrewieństwa genetycznego? DeKay
(1995) przewidział tę prawidłowość, wska
zując że niewierność małżeńska występo
wała częściej w młodszym niż starszym 
pokoleniu - teza ta znajduje potwierdze
nie w badaniach empirycznych (Lauman, 
Gagnon, Michael, Michaels, 1994). Sto
pień niepewmości pokrewieństwa gene
tycznego byłby więc większy w relacji 
matka - syn niż w relacji ojciec - córka, 
ponieważ syn należy do pokolenia młod
szego niż ojciec. Jeżeli ta hipoteza znaj
dzie potwierdzenie w dalszych badaniach 
empirycznych, to można będzie uznać, 
że dziadkowie są wyczuleni na przejawy 
niewierności w młodszym pokoleniu lub 
pojedyncze wypadki tego typu, stawiające 
pod znakiem zapytania fakt pokrewieństwa 
między nimi a ich dziećmi i wnukami.

Hipotezę inwestowania dziadków we 
w'nuki poddali weryfikacji również Harald

Euler i Barbara Weitzel, którzy przepro
wadzili badanie 1857 Niemców (Euler, 
Weitzel, 1996). Z tej liczby wyodrębniono 
grupę 603 osób, które miały to szczęście, 
że co najmniej do ich siódmego roku życia 
cala czwórka dziadków żyła. Responden
tów pytano, w jakim stopniu każde z dziad
ków było gekummert -  jest to niemieckie 
słowo, mające dwa podstawowe znaczenia: 
„(1) opiekuńczość; (2) emocjonalną i/lub 
intelektualną więź” (Euler, Weitzel, 1996, 
s. 55) Wyniki zamieszczamy w tabeli 8.2.

Są one niemal identyczne z wynikami 
badań prowadzonych przez DeKaya wśród 
wnuków amerykańskich. Za najbardziej ge
kummert uznawano babcię ze strony matki
- w tym typie relacji nie ma żadnych wąt
pliwości co do pokrewieństwa genetycz
nego. Za najmniej gekummert uznawano 
dziadka ze strony ojca - w tym wypadku 
jest najwięcej wątpliwości. Podobnie jak 
w badaniu amerykańskim ojcowie matek 
inwestowali więcej niż matki ojców.

To ostatnie zjawisko jest szczególnie 
interesujące, ponieważ pozwala wykluczyć 
alternatywne wyjaśnienie - że kobiety 
mają wnększą skłonność do inwestowa
nia niż mężczyźni, a ta różnica między 
płciami obejmuje również stosunki wnu
ków z dziadkami. Wyniki obydwu badań 
temu przeczą. W każdym z nich dziadko
wie ze strony matki inwestowali więcej niż 
babcie ze strony ojca. Ewentualne tłuma
czenie różnic w inwestowaniu odmiennym 
nastawieniem każdej z płci nie pozwa
lałoby zrozumieć, dlaczego dziadkowie, 
w pewnych przynajmniej okolicznościach, 
inwestują więcej niż babcie.

Można też przypuścić, że różnice w tro
skliwości wynikają z różnych odległości 
od miejsca zamieszkania wnuka. Euler 
i Weitzel wyliczyli więc średnią odległość 
od miejsca zamieszkania wnuka dla każdej 
kategorii dziadków. Jak pokazuje tabela
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8.2, średnie te we wszystkich wypadkach 
były niemal identyczne. Ten czynnik nie 
może więc tłumaczyć różnic w poziomie 
inwestowania.

Wiele pytań pozostaje jeszcze bez 
odpowiedzi. Jaki wpływ na decyzje dziad
ków ma obowiązujący w danym pokoleniu 
poziom przyzwolenia na niewierność mał
żeńską? Czy dziadkowie na bieżąco oce
niają możliwość ciąży ich synowej z innym 
mężczyzną i odpowiednio do tego zmie
niają poziom swojego zaangażowania? Czy 
wypatrują u wnuków podobieństwa do sie
bie i na tej podstawie podejmują decyzje?

Te pytania, dotyczące w istocie rze
czy ewolucyjnej psychologii inwestowania 
dziadków we wnuki, doczekają się prawdo
podobnie odpowiedzi w nadchodzącej de
kadzie. W chwili obecnej, na podstawie ba

dań przeprowadzonych w dwóch różnych 
kulturach, można stwierdzić rzecz nastę
pującą: inwestowanie dziadków we wnuki 
jest uzależnione od stopnia pewności, że 
więź genetyczna między nimi nie została 
przerwana. (W sekcji 8.1 omawiamy kwe
stię inwestowania wujów i ciotek).

R óżnica płci a stosunek do związków  
rodzinnych

Jak ważne są dla ciebie stosunki rodzinne? 
Jeżeli jesteś kobietą, to najprawdopodob
niej są one bardzo ważne. Jeżeli jednak je
steś mężczyzną, to takie prawdopodobień
stwo jest znacznie mniejsze. Oto wyniki 
dwóch badań przeprowadzonych niedawno 
przez psychologów ewolucyjnych (Salmon, 
Daly, 1996).

TABELA 8.2 Troskliwość dziadków

Wyniki badań potwierdzają hipotezę, że najwięcej troskliwości przejawiają babcie ze strony matki (największa 
pewność pokrewieństwa genetycznego), a najmniej -  dziadkowie ze strony ojca (najmniejsza pewność 
pokrewieństwa genetycznego). Potwierdza to tezę, że niepewność ojcostwa, kumulowana na przestrzeni pokoleń, 
wpływa na psychologię inwestowania we wnuki.

ODLEGŁOŚĆ OD MIEJSCA 

TROSKLIWOŚĆ ZAMIESZKANIA WNUKA
RODZAJ
RELACJI

PEWNOŚĆ
POKREWIEŃSTWA

WARTOŚĆ
ŚREDNIA

ODCHYLENIE
STANDARDOWE

WARTOŚĆ
ŚREDNIA

ODCHYLENIE
STANDARDOWE

Matka matki +/+ 5,16 1,84 3,75 2,26

Ojciec matki - /+ 4,52 1,98 3,74 2,28

Matka ojca + /- 4,09 2,00 3,83 2,27

Ojciec ojca 3,70 2,02 3,85 2,32

+ -  więcej troski; -  -  mniej troski

Założenia strategii reprodukcyjnej a pewność więzi genetycznej (N=603); odległość między miejscem 
zamieszkania dziadków a wnuków podana jest w kilometrach logarytmicznych (N=207).

Źródło: Euler, Weitzel, 1996. Copyright ©  1996 Walter de Gruyter, Inc.
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W jednym z nich badacze prosili 24 
pary, z których każda tworzyła dorosłe 
rodzeństwo (brat i siostra), o możliwie pre
cyzyjne nakreślenie swojego drzewa gene
alogicznego za pomocą zapisanych w kom
puterze instrukcji. Siostry potrafiły sobie 
przypomnieć większą liczbę krewnych niż 
bracia (średnio 32, wobec 27,5), co jest 
statystycznie znaczącą różnicą. Aż w 20 
parach na 24 - kobiety wymieniały większą 
liczbę krewnych niż bracia. Tylko w dwóch 
wypadkach było odwrotnie, a w dwóch 
brat i siostra wymienili identyczną liczbę 
krewnych. Sytuacja wyglądała tak samo 
niezależnie od tego, o jaki rodzaj pokre
wieństwa chodziło: czy pytano o relacje po
krewieństwa wedle klucza pokoleniowego 
(dziadkowie, pradziadkowie) czy o linie 
boczne (bracia, kuzyni), czy też o linię ojca 
lub matki.

Czy potrafisz wymienić nazwiska pa
nieńskie swoich babek i prababek? Je 
żeli jesteś kobietą, to prawdopodobieństwo 
udzielenia odpowiedzi się zwiększa. 58% 
kobiet wymieniło więcej nazwisk panień
skich niż mężczyźni, a ani jeden brat nie 
wymienił więcej nazwisk niż jego siostra 
(w niektórych parach obydwoje wymieniali 
równą liczbę nazwńsk panieńskich). Ko
biety mają więc lepszą pamięć do związ
ków rodzinnych niż mężczyźni. Nie da się 
tego wyjaśnić ogólnie lepszą pamięcią ko
biet, ponieważ płcie nie różnią się między 
sobą zdolnością zapamiętywania (Salmon, 
Daly, 1996).

W drugim badaniu przeprowadzonym 
przez tych samych badaczy (Salmon, Daly,
1996) 300 uczestników (150 kobiet i 150 
mężczyzn), studentów pewnego kanadyj
skiego uniwersytetu, wrypelnilo kwestio
nariusz zatytułowany „Kim jesteś?” , za
opatrzony w następujące polecenie: „W 10 
pustych rubrykach napisz 10 różnych zdań, 
odpowiadających na pytanie, kim jesteś?

Pisz odpowiedzi w takiej kolejności, w ja
kiej przychodzą ci do głowy. Postaraj się 
wypełnić kwestionariusz jak najszybciej” 
(Salmon, Daly, 1996, s. 292).

Choć mężczyźni i kobiety równie chęt
nie określali się przez odniesienie do 
struktury rodzinnej (53% kobiet i 51% 
mężczyzn), różnili się znacznie, jeśli cho
dzi o najczęściej podnoszony aspekt po
krewieństwa. Kobiety znacznie częściej 
wymieniały role rodzinne, szczególnie te, 
których nazwy określały relacje rodzinne. 
Spośród kobiet, które użyły w stosunku do 
siebie nazwy rodzinnej określającej rela
cję, 44% nazwało się córkami, podczas gdy 
jedynie 12,5% mężczyzn nazwało się sy
nami. Co ciekawe, na pytanie o człowieka, 
z którym się czują najmocniej związani, za
równo mężczyźni jak kobiety wskazywali 
raczej siostrę niż brata.

Jak można zinterpretować te różnice? 
Jedna z odpowiedzi mówi, że w ewolu
cyjnej historii gatunku ludzkiego kobiety 
częściej osiągały sukces reprodukcyjny 
poprzez inwestowanie w członków rodziny 
(oraz korzystanie z ich inwestycji), pod
czas gdy u mężczyzn sukces reproduk
cyjny w większym stopniu związany był 
z dostępem seksualnym do dużej liczby 
partnerek. Jeżeli to rozumowanie jest po
prawne, to można oczekiwać, że kobiety 
więcej energii będą wkładały w myślenie
o krewnych, zapamiętywanie ich i śledze
nie ich losów. Zgodnie z tą interpreta
cją wspomniane różnice między kobietami 
a mężczyznami powinny być ponadkultu- 
rowe.

W innej wersji można uznać, że różnice 
te są kulturowo uwarunkowane i odzwier
ciedlają problemy adaptacyjne, charaktery
styczne dla współczesnego społeczeństwa 
kanadyjskiego lub może dla całej kultury 
zachodniej. Być może w tych kulturach 
kobiety są bardziej zależne od krewnych,
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SEKCJA 8.1 
Inwestycje ciotek i wujów

Zgodnie z teorią dostosowania łącz
nego, w procesie doboru faworyzo
wane będą te mechanizmy, które pro
wadzą do inwestowania w osoby spo
krewnione. Pokrewieństwo mierzy się 
dwoma czynnikami: (1) relacjami ro
dzinnymi (na przykład siostry są ze 
sobą bliżej spokrewnione niż stryjowie 
z bratankami) oraz (2) pewnością ojco
stwa, wynikającą z utrzymywania lub 
nieutrzymywania przez kobietę sto
sunków pozamalżeńskich. W niniej
szym rozdziale rozważaliśmy dowody 
przemawiające za twierdzeniem, że 
w miarę wzrostu wątpliwości co do 
ojcostwa danego mężczyzny zmniej
sza się poziom inwestowania dziadków 
we wnuki. Czy zjawisko to dotyczy 
tylko dziadków, czy obejmuje również 
innych krewnych, na przykład ciotki 
i wujów?

Zgodnie z tą logiką ciotki ze strony 
matki (siostry matki) powinny inwe
stować więcej niż ciotki ze strony 
ojca (siostry ojca). Podobnie wujo
wie (bracia matki) powinni inwe
stować więcej niż stryjowie (bracia 
ojca). Pewność pokrewieństwa gene
tycznego powinna być wyższa u krew
nych ze strony matki niż u krewnych 
ze strony ojca.

Aby zweryfikować to założenie, 
poddano badaniom 285 studentów 
amerykańskich, których rodzice w tym 
momencie żyli (Gaulin, McBurney, 
Brakeman-Wartell, 1997). Każdego z re
spondentów poproszono o odpowiedź,

za pomocą siedmiopunktowej skali, na 
następujące pytania: (1) Jak bardzo 
troszczą się o ciebie wujowie/ciotki 
ze strony matki/ojca? (2) Kto z nich 
bardziej się o ciebie troszczy? (s. 142). 
Badacze wybrali zwrot „troszczą się” , 
aby respondenci wzięli pod uwagę roz
maite rodzaje potencjalnych korzyści. 
Wyniki badania przedstawia tabela.

Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na 
dwa zjawiska. Po pierwsze, odmienne 
podejście każdej z płci. Ciotki inwe
stują więcej niż wujowie, niezależnie 
od tego, czy pochodzą z linii matki 
czy z linii ojca. Po drugie, ciotki 
i wujowie ze strony matki inwestują 
zazwyczaj więcej niż ciotki i wujowie 
ze strony ojca, co potwierdza założoną 
hipotezę.

Zdaniem badaczy każde z tych zja
wisk może wynikać z innej przyczyny. 
To, że kobiety inwestują w krewnych 
więcej niż mężczyźni może oznaczać, 
iż mężczyźni przeznaczają nadwyżki 
swoich dochodów na pozyskiwanie do
datkowych partnerek. Jak widzieliśmy 
w poprzednich rozdziałach, w kate
goriach reprodukcyjnych duża liczba 
związków opłacała się bardziej męż
czyznom niż kobietom. Dzisiejsi męż
czyźni prawdopodobnie odziedziczyli 
po przodkach mechanizmy psychiczne 
każące im kierować nadwyżkę zaso
bów na pozyskiwanie dodatkowych 
partnerek, a przynajmniej robić to 
w stopniu większym niż kobiety.
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SEKCJA 8.1 cd.

Tabela 8.3 
Ocena zainteresowania krewnymi ze strony ciotek i wujów w zależności od płci oraz rodzaju 
pokrewieństwa

Wyniki badan potwierdzają hipotezę, że ciotki ze strony matki inwestują więcej niż ciotki ze strony ojca, 
a wujowie więcej niż stryjowie. Pewność pokrewieństwa jest wyższa w linii matki niż w linii ojca.

PŁEĆ KREWNEGO ZE STRONY MATKI ZE STRONY OJCA

Ciotka Średnio ’ 4,75 (4,71) 3,96 (3,97)

Odchylenie standardowe 1,84 1,87

Wujek Średnio 3,65 (3,65) 3,28 (3,31)

Odchylenie standardowe 1,93 1,71

Źródło: Gaulin, McBurney, Brademan-Wartell, 1997.

Natomiast przyczyn inwestowania 
w większym stopniu przez krew
nych matki niż ojca należy upatry
wać w mniejszej pewności rzeczywi
stego pokrewieństwa genetycznego. 
Niepewność ojcostwa, a wskutek tego
i pokrewieństwa genetycznego, najle
piej tłumaczy ewolucję mechanizmów 
psychicznych leżących u podłoża de
cyzji inwestycyjnych ciotek i wujów. 
Kiedy pokrewieństwo jest absolutnie 
pewne, na przykład w wypadku relacji 
między tobą a dziećmi twojej siostry, 
inwestujesz chętniej. Jeżeli nie jest

pewne, na przykład w wypadku relacji 
między tobą a dziećmi twojego brata, 
chęć inwestowania może się zmniej
szyć.

W sumie zgodnie z założeniami 
teorii dostosowania łącznego pokre
wieństwo genetyczne ma duży wpływ 
na poziom inwestowania w krewnych. 
Tam, gdzie może ono być zakwe
stionowane, poziom inwestycji spada. 
Dotyczy to różnych rodzajów relacji 
rodzinnych, obejmując ciotki, wujów, 
babcie i dziadków.

podczas gdy mężczyźni mogą w większym 
stopniu polegać na związkach innych niż 
rodzinne, jak więzy przyjaźni (Salmon, 
Daly, 1996). Na przykład Chagnon (1988) 
stwierdził, że w plemieniu Indian Yanomamö

 z Wenezueli mężczyźni lepiej niż 
kobiety radzą sobie z klasyfikowaniem re
lacji rodzinnych. Dobra orientacja w struk
turach rodzinnych ma tam dla mężczyzn 
ogromne znaczenie, ponieważ od niej za
leży, kogo mogą poślubić.

Jedynie przyszłe badania mogą ustalić, 
czy stwierdzone przez Daly’ego i Salmona
(1996) różnice między płciami są uniwer
salne czy uwarunkowane kulturowo. To, 
co już wiemy, pozwala jednak przypusz
czać, że u każdej płci rozwinęła się od
mienna psychologia związków rodzinnych, 
co może odzwierciedlać odmienną naturę 
problemów adaptacyjnych, z którymi męż
czyźni i kobiety stykali się w toku ewolucji 
gatunku ludzkiego.
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Ewolucja rodziny w szerszym  ujęciu

Czym jest rodzina? Różne dyscypliny wie
dzy różnie ją definiują, a przedstawiciele 
nauk społecznych nie uzgodnili jednolitego 
stanowiska (Emlen, 1995). Socjologowie, 
zwracając uwagę na wychowanie dzieci 
jako konstytutywną funkcję rodziny, często 
definiują ją jako grupę ludzi dorosłych 
razem mieszkających, płodzących i wycho
wujących dzieci. Natomiast antropologo
wie podkreślają związki krwi, definiując ro
dzinę jako grupę rodziców, dzieci wolnego 
stanu oraz niekiedy dalszych krewnych, 
mających wspólnych przodków.

Biolog ewolucyjny Stephen Emlen 
określa rodzinę jako grupę, w której „po
tomstwo aż do osiągnięcia wieku dojrza
łego utrzymuje stale związki z rodzicami” 
(Emlen, 1995, s. 8092). Rozróżnia on dwa 
typy rodzin: (1) rodziny proste, w któ
rych jest jedno z rodziców albo oboje, 
przy czym tylko jedna samica rodzi dzieci 
(np. matka i jej potomstwo); (2) rodziny 
poszerzone, w których dwoje lub więcej 
spokrewnionych osobników tej samej płci 
może się reprodukować. Warto zauważyć, 
że obecność samca nie jest niezbywalną 
cechą rodziny. Jeżeli jednak jest on obecny, 
rodzinę taką nazywamy dwurodzicielską, 
bo matka i ojciec dzielą się odpowiedzial
nością za potomstwo. Jeżeli samca nie ma, 
mówimy o rodzinie żeńskiej, bo to samica 
(albo samica ze swoimi krewniaczkami) 
wychowuje dzieci. Podstawową cechą wy
różniającą rodziny jest to, że dzieci miesz
kają z rodzicami jeszcze wtedy, gdy same 
mogą płodzić potomstwo.

Rodzina stanowi tak powszechny ele
ment życia ludzi, że jej istnienie przyj
mujemy za oczywistość. Zastanawiające 
jednak, że tylko 3% ptaków i ssaków 
tworzy związki rodzinne (Emlen, 1995). 
Dlaczego tak mało? Dlaczego w świecie

zwierzęcym większość młodych opuszcza 
gniazdo, skoro tylko dojrzeje do tego 
biologicznie, a tylko nieliczne pozostają 
z rodzicami po osiągnięciu dojrzałości 
płciowej? Najprawdopodobniej dlatego, że 
pozostanie w gnieździe rodzinnym (albo 
opóźnianie momentu opuszczenia go) po
ciąga za sobą poważne koszty repro
dukcyjne. W rodzinach prostych potom
stwo, mieszkając w domu rodzinnym, 
się nie reprodukuje. Natomiast w rodzi
nach poszerzonych rodzice mogą aktyw
nie zakłócać reprodukcję swoich dzieci 
(np. przeszkadzając w pozyskaniu part
nera). W obu wypadkach dzieci, opóźniając 
moment opuszczenia domu rodzinnego, 
narażają na szwank własne możliwości 
reprodukcji.

Zycie w rodzinie nakłada więc na po
tomstwo dwa rodzaje kosztów: (1) opóź
nienie reprodukcji, a czasami wręcz jej 
uniemożliwienie (najwyższy koszt), oraz
(2) koncentracja rywalizacji o zasoby (np. 
pożywienie), przez co życie stawia większe 
wyzwania zarówno przed potomstwem, 
jak i rodzicami. Rodziny mogą się więc 
rozwijać tylko w tych rzadkich wypad
kach, w których korzyści z pozostawania 
młodych w rodzinie są tak wielkie, że 
przewyższają wspomniane koszty.

W celu wyjaśnienia ewolucji rodziny 
sformułowano dwie podstawowe teorie. 
Pierwsza z nich to teoria ograniczeń  
środowiskowych. Zgodnie z nią rodziny 
tworzą się wtedy, gdy młode osobniki na
potykają brak wakatów reprodukcyjnych, 
tj. możliwości reprodukcji. W tych warun
kach i koszty pozostania w kręgu rodziny,
i korzyści z opuszczenia jej są niewielkie. 
Najpoważniejszy koszt pozostania z ro
dziną - odroczenie własnej reprodukcji - 
znika, bo reprodukcja i tak nie jest możliwa 
z powodu braku ewentualnych wolnych 
partnerów.
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Druga teoria to teoria korzyści ro
dzinnych. Zgodnie z nią przyczyną po
wstawania rodzin są ogromne korzyści, 
wynikające z tego dla potomstwa. Najważ
niejsze z nich to: (1) większa możliwość 
na przetrwanie dzięki pomocy członków 
rodziny, (2) większa szansa powodzenia 
w późniejszej rywalizacji dzięki wyniesio
nym z domu umiejętnościom, posturze
i dojrzałości, (3) sposobność korzystania 
z terytorium lub zasobów rodzinnych, 
a także ich odziedziczenia, oraz (4) ko
rzyści w zakresie dostosowania łącznego, 
wynikające z wzajemnego wspierania się 
członków rodziny.

Emlen (1995) syntetyzuje obydwie te 
teorie w jedną zunifikowaną teorię pocho
dzenia rodziny. Opiera się ona na trzech 
przesłankach. Po pierwsze, rodziny po
wstają wtedy, gdy liczba młodych przedsta
wicieli danego gatunku przewyższa realne 
możliwości reprodukcyjne. To założenie 
pochodzi z teorii ograniczeń środowisko
wych. Po drugie, rodziny powstają wtedy, 
gdy młode osobniki muszą czekać do mo
mentu, kiedy będą w stanie skutecznie 
rywalizować o nieliczne wakaty reproduk
cyjne. Po trzecie, rodziny powstają wtedy, 
gdy pozostanie w domu rodzinnym wiąże 
się z dużymi korzyściami, takimi jak więk
sza szansa przeżycia, większa sposobność 
nabycia umiejętności rywalizacji, większy 
dostęp do zasobów rodzinnych oraz więk
sze związanie i dostosowanie łączne.

Z teorii Emlena można wyprowadzić 
kilka hipotez. Niektóre z nich dotyczą ro
dzinnej dynam iki pokrew ieństw a i ko
operacji.

H ipoteza 1: Rodziny powstają, kiedy  
istn ieje niedobór w akatów reproduk
cyjnych, i rozpadają się, kiedy takie 
w akaty się  pojawiają. Rodziny będą nie
stabilne, będą powstawać i rozpadać się

zależnie od okoliczności. Tę hipotezę pod
dano weryfikacji, badając kilka gatunków 
ptaków (Emlen, 1995). Kiedy tworzono 
nowe wakaty reprodukcyjne tam, gdzie 
uprzednio ich nie było, dorosłe potom
stwo opuszczało gniazdo, aby je wypełnić, 
doprowadzając w ten sposób do rozpadu 
stabilnej uprzednio rodziny. Z hipotezy tej 
wynika, że dojrzale płciowo młode osob
niki, które nie potrafią jeszcze skutecznie 
rywalizować o partnera albo są za mało 
zasobne, aby utrzymać dom, pozostaną 
w kręgu rodzinnym.

H ipoteza 2: Zasobne rodziny będą bar
dziej stabilne i trwale niż te, którym  
brak zasobów. Jeżeli chodzi o ludzi, to 
z hipotezy tej wynika, że bogate rodziny 
będą trwalsze niż biedne, zwłaszcza jeżeli 
dzieci mają szansę odziedziczyć rodziciel
skie zasoby. Dzieci pochodzące z bogatych 
domów powinny podejmować decyzję o ich 
opuszczeniu ze szczególną rozwagą. Pozo
stając w kręgu rodzinnym, mogą bowiem 
odziedziczyć majątek. Wynika z tego, że 
bogate rodziny powinny być trwalsze i sta
bilniejsze niż biedne. U zakładających ro
dziny ptaków i ssaków młode rzeczywiście 
dziedziczą niekiedy pozycję rozrodczą ro
dziców. Davis i Daly (1997) wspierają tę 
hipotezę danymi empirycznymi, z których 
wynika, że bogate rodziny utrzymują wię
cej kontaktów z dalszymi krewnymi niż 
biedne.

H ipoteza 3: Członkowie rodzin czę
ściej pomagają sobie nawzajem  w  w y
chowaniu młodych niż członkowie 
grup niespokrewnionych. Na przykład 
brat albo siostra mogą pomagać w wy
chowaniu młodszego rodzeństwa. W ten 
sposób, dzięki mieszkaniu z rodziną, wspo
magają własne dostosowanie łączne. Tę hi
potezę łatwo zweryfikować w środowisku 
ludzkim.
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Hipoteza 4: W  środowisku rodzinnym 
poziom agresji na tle seksualnym bę
dzie niższy niż w grupie niespokrew- 
nionej, ponieważ krewni będą unikać 
zagrożeń związanych z kazirodztwem. 
Stosunki seksualne między bratem a sio
strą będą rzadkie, podobnie jak rywalizacja 
syna z ojcem o matkę. Dzięki obniżeniu 
poziomu rywalizacji seksualnej wewnątrz 
rodziny jej członkowie nie będą musieli po
nosić kosztów pilnowania partnera. Choć 
członkowie rodziny mają wiele sposobno
ści nawiązywania kontaktów seksualnych, 
u ssaków i ptaków związki kazirodcze są 
niezwykle rzadkie. U 18 spośród 19 prze
badanych pod tym względem gatunków 
ptaków partner pochodzi! prawie zawsze 
spoza rodziny (Emlen, 1995). Związki ka
zirodcze między ludźmi również należą do 
rzadkości, częściej natomiast zdarzają się 
między ojczymami a pasierbicami (Thorn
hill, 1992).

Druga grupa hipotez dotyczy zmian 
w dynamice życia rodzinnego w  w y
niku śmierci lub odejścia głowy rodu.

Hipoteza 5: Kiedy głowa rodu odejdzie 
lub umrze, członkowie rodziny będą 
rywalizować o jego miejsce. Podstawą 
teorii Emlena jest pogląd, że rodzina 
jest formą rozwiązania adaptacyjnego pro
blemu niedoboru możliwości reprodukcyj
nych. Śmierć jednego z rodziców otwiera 
przed potomstwem takie możliwości. Im 
są one większe, tym większe nasilenie 
rywalizacji. Na przykład u dzięciołów czer- 
wonoczubych we wszystkich 23 przebada
nych wypadkach śmierci ojca jego miejsce 
zajął jeden z synów, zmuszając matkę do 
odejścia. U ludzi analogiczna sytuacja zda
rza się z chwilą śmierci ojca pozostawiają
cego po sobie duży majątek. Dzieci często 
walczą sądownie o spadek, a ewentualne 
roszczenia osób trzecich (np. kochanki,

której ojciec zapisał cały majątek) są kwe
stionowane (Smith, Kish, Crawrford, 1987).

Hipoteza 6: Odejście głowy rodziny
i zastąpienie jej przez osobę gene
tycznie niespokrewnioną z resztą ro
dziny doprowadzi do wzrostu konflik
tów na tle seksualnym. Kiedy matka 
ponownie wychodzi za mąż po rozwodzie 
bądź śmierci ojca, zakaz kazirodztwa traci 
na ostrości. Ojczym może na przykład 
czuć pociąg seksualny do swojej pasier
bicy, przez co matka i córka stają się 
rywalkami. Wśród ptaków agresja między 
synami a przybranymi ojcami jest zjawi
skiem powszechnym, ponieważ te niespo- 
krewnione samce stają się seksualnymi 
rywalami (Emlen, 1995). U ludzi hipotezę 
konfliktu i agresji na tle seksualnym łatwo 
zweryfikować, porównując stosunki w obu 
typach rodzin - rodzinie pełnej i tej, w któ
rej jedno z rodziców jest przybrane.

Teoria Emlena pozwala więc na sfor
mułowanie wielu sprawdzalnych hipotez. 
Niektóre z nich zostały potwierdzone 
w trakcie badań nad ptakami oraz ssakami, 
w tym naczelnymi, ale inne czekają jeszcze 
na weryfikację. Szczególnie ciekawe jest 
pytanie, czy można je odnieść do rodzin 
ludzkich. Teoria Emlena nie zakłada, że 
w rodzinie panuje spokój i harmonia. Kon
flikt, rywalizacja, a nawet otwarta agresja
- to normalne składniki życia rodzinnego, 
w którym ścierają się odmienne interesy 
różnych jego uczestników.

Krytyka Emlenowskiej teorii rodziny.
Psychologowie ewolucyjni Jennifer Davis 
oraz Martin Daly poddali niedawno teorię 
Emlena krytyce, wprowadzając do niej 
kilka korzystnych modyfikacji oraz wery
fikując empirycznie jej podstawowe hipo
tezy (Davis, Daly, 1997). Davis i Daly sta
wiają trzy tezy, pozwalające ujrzeć rodzinę
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w innym świetle: (1) rodziny ludzkie trzy
mają się razem z uwagi na rywalizację ze 
strony innych grup; koalicja rodzinna jest 
w warunkach rywalizacji między grupami 
ludzkimi bardzo korzystna; (2) ludzie ak
tywnie uczestniczą w szeroko zakrojonych 
procesach wymiany opartej na wzajem
nym altruizmie osób niespokrewnionych;
(3) członkowie rodziny, którzy nie płodzą 
potomstwa, na przykład kobiety po okresie 
przekwitania, nie mają interesu w na
mawianiu swoich dzieci do opuszczenia 
rodziny; sprzyja to jej stabilizacji.

Wszystkie te trzy tezy każą inaczej 
spojrzeć na koncepcje Emlena. Na przy
kład, zgodnie z jego pierwszą hipotezą, 
rodzina powinna tracić stabilność z chwilą 
pojawienia się możliwości reprodukcji. 
Jednak opuszczenie rodziny w tych no
wych okolicznościach przez kobietę po 
okresie przekwitania nie ma sensu, ponie
waż nie jest ona w stanie ich wykorzystać. 
Powinna raczej pozostać z rodziną i poma
gać jej. Stosunkowo wczesna menopauza 
u człowieka może więc być czynnikiem 
sprzyjającym zakładaniu rodziny.

Inna modyfikacja wynika z faktu, że 
ludzie angażują się aktywnie w wymianę 
między sobą. Rozważmy w jego świetle 
trzecią hipotezę Emlena, według której 
członkowie rodzin pomagają sobie nawza
jem w wychowaniu młodych częściej niż 
ludzie niespokrewnieni. Kobiety często

Podsumowanie

Na wstępie tego rozdziału przyjrzeliśmy 
się dokładniej Hamiltonowskiej (1964) 
teorii dostosowania łącznego, sformalizo
wanej w postaci prawa Hamiltona: K  < pz. 
Aby na przykład mógł się rozwinąć altru
izm, koszty ponoszone przez benefaktora 
muszą być mniejsze niż iloczyn korzy-

zawierają przyjaźnie, w ramach których 
pomagają sobie wzajemnie w wychowa
niu dzieci (Davis, Daly, 1997). Hipotezę 
nr 3 należy więc zmodyfikować tak, aby 
uwzględniała fakt, że nieodwzajemniona 
pomoc w wychowaniu dzieci zdarza się 
częściej w rodzinie niż między osobami 
niespokrewnionymi. W  sumie niektóre hi
potezy Emlena powinny zostać zmodyfi
kowane na skutek uwzględnienia czynni
ków swoistych dla społeczności ludzkich, 
takich jak rozpowszechniony obyczaj wy
miany między ludźmi (zob. rozdział 9) 
oraz długi okres aktywność życiowej ko
biet po menopauzie. Analiza porównawcza 
różnych gatunków pokazuje wyraźnie, że 
żywe stworzenia zakładają rodziny tylko 
w specjalnych warunkach, z których naj
ważniejszy to niedobór wakatów rozrod
czych. Obecnie przeżywamy okres wzmo
żonego zainteresowania „wartościami ro
dzinnymi” . Psychologia ewolucyjna ma tu 
coś do zaoferowania, wskazując, w jakich 
warunkach rodziny zachowują stabilność, 
a w jakich narażone są na rozkład. W nad
chodzącej dekadzie badacze niewątpliwie 
zajmą się weryfikacją tych hipotez oraz 
ich modyfikacją i odkryją wiele mecha
nizmów psychicznych - odpowiedzialnych
i za współpracę, i za konflikty - których 
przeznaczeniem jest rozwiązywanie pro
blemów adaptacyjnych niesionych przez 
życie rodzinne.

ści beneficjenta oraz współczynnika po
krewieństwa między beneficjentem a be- 
nefaktorem. Jednym śmiałym pociągnię
ciem teoria ta odpowiedziała na pytanie, 
w jaki sposób mógł się rozwinąć altruizm. 
Zarazem rozbudowała ona Darwinowską 
definicję klasycznej sukcesji genetycznej
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(bezpośrednia reprodukcja danej osoby) 
do definicji dostosowania łącznego (bez
pośrednia reprodukcja danej osoby plus 
efekty oddziaływania tej osoby na sukcesję 
genetyczną jej krewnych, mierzone stop
niem pokrewieństwa).

Następnie omówiliśmy istotne konse
kwencje teorii dostosowania łącznego dla 
człowieka. Wynika z niej bowiem, że: (1) 
w toku ewolucji wykształciła się psycholo
gia związków rodzinnych, a wraz z nią me
chanizmy psychiczne, których zadaniem 
jest rozwiązywanie problemów adaptacyj
nych wynikających z konieczności obcowa
nia z rodzeństwem, dziadkami, wnukami, 
ciotkami i wujami; (2) relacje rodzinne są 
określane przede wszystkim przez katego
rie płci i pokolenia, ponieważ w znacznym 
stopniu to one decydują o potencjale roz
rodczym danej jednostki (np. krewny płci 
męskiej ma większe możliwości reproduk
cyjne niż krewny płci żeńskiej, młodszy 
krewniak ma większą wartość rozrodczą 
niż starszy krewniak); (3) relacje pokre
wieństwa układane są od bliskich do dale
kich, a ich podstawową miarą jest stopień 
pokrewieństwa genetycznego; (4) współ
praca i solidarność rodzinna jest funkcją 
pokrewieństwa genetycznego; (5) starsi 
krewni będą zachęcać młodszych do oka
zywania innym krewnym więcej altruizmu, 
niżby to sami młodzi chcieli uczynić; (6) 
pozycja człowieka w rodzinie jest podstawą 
jego poczucia tożsamości; (7) ludzie wyko
rzystują nazwy rodzinne do manipulowania 
osobami niespokrewnionymi (np. „bracie, 
wspomóż biednego” ).

Badania empiryczne potwierdzają, że 
istnieje stały związek między pokrewień
stwem a pomaganiem innym. Dowie
dziono, że wiewiórki ziemne na widok 
drapieżnika wydają sygnał alarmowy, jeżeli 
w pobliżu znajduje się ich bliski krewny, 
choć dużo przy tym ryzykują. Badanie

300 mieszkanek Los Angeles wykazało, 
że pomoc była uzależniona od stopnia 
pokrewieństwa genetycznego. Inne bada
nie pokazało, że w sytuacjach zagroże
nia życia, takich jak wyniesienie kogoś 
z płonącego budynku, decyzja o podjęciu 
akcji zależała od stopnia pokrewieństwa 
między ratującym a ratowanym. Bada
nia dowrodzą również, że ludzie zosta
wiają w spadku więcej swoim krewnym 
(oraz współmałżonkom, którzy przypusz
czalnie przekażą dalej majątek krewnym) 
niż osobom niespokrewnionym. Rozmiar 
smutku i żalu po śmierci człowieka rów
nież związany jest ze stopniem pokre
wieństwa (zob. Segal, Wilson, Bouchard, 
Gitlini, 1995; Archer, 1998). Wszystkie 
te badania empiryczne wskazują na wagę 
pokrewieństwa przy decydowaniu o udzie
leniu pomocy.

Inwestowanie dziadków jest znakomi
tym obszarem weryfikowania tych wnio
sków z teorii dostosowania łącznego, które 
na pierwszy rzut oka nie wydają się bynaj
mniej oczywiste. W grę wchodzi zwłasz
cza kwestia niepewności ojcostwa. Pokre
wieństwo genetyczne między dziadkiem 
a wnukiem może ulec przerwaniu w dwóch 
momentach. Po pierwsze, dziadek może 
nie być ojcem swoich dzieci. Po drugie, 
jego syn może nie być ojcem swoich dzieci. 
Natomiast babcie mają absolutną pewność 
swojej więzi genetycznej z dziećmi swoich 
córek. Powinniśmy się więc spodziewać, 
że matki matek będą najwięcej inwesto
wać we wnuki, a ojcowie ojców - naj
mniej. Dwie pozostałe kategorie dziadków
- matki ojców i ojcowie matek - powinny 
się mieścić pomiędzy tymi skrajnymi po
zycjami, ponieważ w ich wypadku linia 
pokrewieństwa genetycznego mogła być 
przerwana jeden raz.

Badania empiryczne prowadzone 
w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych
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potwierdzają te przypuszczenia. W  dwóch 
badaniach, prowadzonych niezależnie od 
siebie i przez różnych badaczy, wnuki 
stwierdziły, że najsilniejszą więź czują 
z matkami swoich matek, a najsłabszą - 
z ojcami swoich ojców. Oceniły też, że 
najwięcej otrzymały od babć ze strony 
matek, a najmniej od dziadków ze strony 
ojców. Dwa pozostałe rodzaje dziadków 
mieściły się pomiędzy tymi skrajnymi po
zycjami. Warto jednak przypomnieć, że 
w obu wypadkach dziadek ze strony matki 
inwestował więcej niż matka ze strony 
ojca. Przeczy to rozpowszechnionemu po
glądowi, że kobiety zawsze więcej inwe
stują w rodzinę.

Podobne zasady rządzą inwestowaniem 
ciotek i wujów. Rodzeństwo siostry ma 
pewność, że jest ona matką swoich dzieci, 
więc ciotki i wujowie nie mają wątpli
wości co do swojej więzi genetycznej 
z nimi. Rodzeństwo brata natomiast nie ma 
tej pewności, ponieważ, jego żona mogła 
mu podrzucić kukułcze jajo. Można więc 
przypuszczać, że poziom inwestycji ciotek
i wujów będzie zróżnicowany w zależności 
od tego, czy chodzi o dziecko ich siostry 
czy brata. Ciotki ze strony matki powinny 
inwestować więcej niż ciotki ze strony 
ojca.

Podczas badań empirycznych związa
nych z tym zagadnieniem dokonano dwóch 
ważkich ustaleń. Po pierwsze, ciotki in
westowały więcej niż woijowie niezależnie 
od tego, czy były ze strony matki, czy 
ojca. Jest to efekt płci. Po drugie, ciotki
i wujowie ze strony matki inwestowali 
więcej niż ciotki i wujowie ze strony ojca, 
co potwierdza powyższą hipotezę.

Kilka badań wskazuje, że kobiety 
z Ameryki Północnej chętniej inwestują 
w rodzinę niż mężczyźni. Lepiej pamiętają 
też nazwiska i imiona swoich krewnych, 
częściej określają się poprzez miejsce zaj

mowane w strukturze rodzinnej („jestem 
córką tego a tego”) i chętniej utrzymują 
kontakty z dalekimi krewnymi.

W ostatniej części niniejszego roz
działu przedstawiliśmy szersze spojrzenie 
na ewolucję rodziny. Jeśli się pamięta, 
że rodziny niezwykle rzadko występują 
w świecie zwierząt - zakłada je jedynie 
około 39r ssaków - to sam fakt ich istnienia 
wymaga wyjaśnienia. Zdaniem Stephena 
Emlena, rodziny, których wyróżnikiem jest 
to, że dojrzale osobniki ciągle mieszkają 
z rodzicami, pojawiają się wtedy, gdy speł
niony zostaje co najmniej jeden z dwóch 
warunków': (1) w ich otoczeniu występują 
poważne niedobory wakatów reprodukcyj
nych lub (2) pozostanie w domu rodzin
nym przynosi wymierne korzyści, takie jak 
zwiększenie szans na przeżycie, poprawie
nie umiejętności rywalizacji, możność po
magania sw-oim krewnym i otrzymywania 
od nich pomocy.

Z teorii tej wynika szereg hipotez. 
Przewiduje ona na przykład, że stabilność 
rodziny będzie większa w warunkach jej 
zasobności, ponieważ pozostanie w kręgu 
rodzinnym umożliwia korzystanie z jej bo
gactwa. Przewiduje ona również, że nagła 
śmierć głowy rodziny będzie prowadzić 
do konfliktu i rywalizacji o opuszczone 
miejsce (przykładem mogą być konflikty 
na tle spadkowym). Wynika z niej także, 
że ojczymowie i macochy będą inwestować 
w dzieci mniej niż genetyczni ojcowie
i matki, a rodziny, w których jedno z rodzi
ców jest przybrane, będą mniej stabilne niż 
rodziny genetycznie pełne. Wiele z tych 
hipotez przetestowano na zwierzętach, ale 
większość z nich musi zostać zweryfi
kowana w odniesieniu do ludzi. Teoria 
Emlena w kilku miejscach spotkała się 
z krytyką. Zarzucano jej, że (1) pomija fakt, 
iż kobiety po menopauzie pomagają swoim 
rodzinom, a nie są w stanie wykorzystać
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ewentualnych wakatów reprodukcyjnych, 
oraz że (2) ludzie często angażują się 
w obszerną, wzajemną wymianę z oso
bami niespokrewnionymi. Teoria Emlena 
winna więc ulec modyfikacjom, aby obej
mowała również swoiste cechy gatunku 
ludzkiego.

Pokrewieństwo genetyczne jest pod
stawowym wyznacznikiem inwestycji 
w krewnych. Im większy stopień pokre
wieństwa, tym większe inwestycje. Je 

żeli pokrewieństwo nie ulega wątpliwości, 
a wszystkie inne czynniki są równoważne, 
to poziom inwestycji jest najwyższy. Je 
żeli pokrewieństwo staje się wątpliwe 
przez niepewność ojcostwa albo obecność 
przybranego rodzica, poziom inwestycji 
zmniejsza się. Teoria dostosowania łącz
nego ma więc głębokie konsekwencje dla 
zrozumienia psychologii związków rodzin
nych. Nauka zaczęła się nimi zajmować 
dopiero od niedawna.



Część piąta

Problemy życia w grupie

Zycie w grupie jest głównym przejawem adaptacji gatunku ludzkiego. 
Zgodnie z ustaleniami psychologii ewolucyjnej, umysł ludzki zawiera 
wiele mechanizmów ukształtowanych w toku ewolucji, przeznaczonych do 
rozwiązywania problemów wynikających z życia w grupie. Niniejsza część 
książki składa się z czterech rozdziałów, z których każdy dotyczy innego 
problemu tego typu.

Rozdział 9 poświęcony jest zjawisku współpracy między osobnikami 
tego samego gatunku. Wprowadza on teorię wzajemnego altruizmu, która 
stanowi teoretyczne rozwiązanie problemu współpracy. Opisuje przykłady 
współpracy w naturze, takie jak dzielenie się pożywieniem przez nietoperze 
wampiry oraz przymierza zawiązywane przez szympansy i inne naczelne. 
Pozostała część tego rozdziału jest poświęcona zagadnieniu współpracy 
między ludźmi, a kończy go ewolucyjne ujęcie kosztów i korzyści przyjaźni, 
wraz z omówieniem psychologii „prawdziwego przyjaciela” , któremu nasza 
pomyślność leży bardzo na sercu.

W  rozdziale 10 zajmujemy się problemami agresji i wojny. Dochodzimy 
w nim do kłopotliwego wniosku, że ludzie osiągnęli liczne korzyści 
adaptacyjne, przemocą nakładając na innych poważne ciężary. Proponujemy 
ewolucyjne wyjaśnienie większej agresywności mężczyzn i opisujemy 
rozmaite formy agresji, zależne od płci agresora i ofiary. W  ostatniej części 
tego rozdziału omawiamy ewolucję wojen i rozważamy kontrowersyjną 
kwestię powstania u ludzi wyspecjalizowanych mechanizmów adaptacyj
nych, których zadaniem jest zabijanie innych.

Rozdział 11 dotyczy konfliktu między mężczyznami a kobietami. Zaczyna 
się on od przedstawienia teorii strategicznego niedopasowania, pozwalającej 
zrozumieć konflikt płci. Zasadnicza część tego rozdziału poświęcona 
jest przedstawieniu empirycznych dowodów na istnienie podstawowych



form tego konfliktu, którego podłoże stanowi dostęp seksualny, zazdrość, 
sprzeniewierzenie się związkowi oraz dostęp do zasobów.

W  rozdziale 12 omówiona zostanie uniwersalna właściwość grup ludz
kich - hierarchiczność. Przedstawimy ewolucyjne uzasadnienie zjawiska 
hierarchii, a następnie skoncentrujemy się na kwestiach dominacji i statusu 
u zwierząt i ludzi. W  części dotyczącej człowieka omówimy różnice w na
stawieniu kobiet i mężczyzn do zdobywania określonej pozycji w grupie, 
zewnętrzne objawy dominacji oraz strategie podporządkowywania się.



9   Współpraca

Jeże li chcesz m ie ć  przyjaciela, p o s ią d ź  go  po próbie, a  n ie zby t szybko  m u  za u fa j!  

B y w a  bow iem  przyjaciel, ale tylko n a  czas je m u  dogodny, n ie  pozostan ie  n im  

w  dzień  twego u c isku . [ ...]  B yw a  przyjaciel, ale tylko ja k o  tow arzysz stołu, n ie  

w ytrw a  on w d n iu  twego u c isk u . [ ...]  W ie m y  bow iem  przyjacie l po tężną  obroną, 

k to  go  zna lazł, ska rb  znalazł. Z a  w iernego przyjacie la  n ie  m a  odpłaty a n i  rów nej 
w ag i za  w ie lką  jego wartość.

Mądrość Syracha 6, 7-15 [cyt. za P ism o  ś w ięte Starego i N ow ego  

T esta m en tu , w przekładzie z języków oryginalnych, Poznań-Warszawa 1980]

Było raz dwóch przyjaciół. Jednego z nich 
oskarżono niesłusznie o rabunek. Choć 
był niewinny, skazano go na cztery lata 
więzienia. Jego przyjaciel był tym bardzo 
przygnębiony. Każdą noc, którą skazany 
spędzał w więzieniu, on przesypiał na 
podłodze. Nie chciał leżeć w miękkim łożu,

gdy jego przyjaciel cierpiał niewygody. 
Kiedy więźnia wreszcie wypuszczono, stali 
się nierozłączni. Jak można wytłumaczyć 
tak dziwne zachowanie? Dlaczego ludzie 
zawierają przyjaźnie i potrafią latami ze 
sobą przestawać?

Rozwój współpracy

Ludzie często poświęcają się dla innych. 
Codziennie pomagają swoim znajomym 
w sprawach większej i mniejszej wagi: 
udzielają rad, poświęcają swój czas, wspie
rają ich w chwilach kryzysu. Wszystkie 
te płynące z przyjaźni uczynki stanowią 
prawdziwą zagadkę. Podstawą ewolucji 
jest bezwzględna, egoistyczna rywalizacja. 
Silniejsze organizmy wypierają słabsze. 
Wspierając kogoś ponosimy koszty, jemu 
przysparzając korzyści. Jak w ogóle mogło 
dojść do wykształcenia się takiej postawy?

Problem  altruizm u

W rozdziale 8 opisywaliśmy jedną z form 
altruizmu, skierowaną na krewnych. Taki 
altruizm jest zgodny z teorią dostosowa
nia łącznego. Jednak przyjaciele i znajomi 
nie są na ogól z nami spokrewnieni. 
Ponoszone na ich rzecz koszty są dla 
nas uszczerbkiem, a dla nich korzyścią. 
Stajemy więc wobec wielkiej zagadki: 
jak mogły się rozwinąć zachowania altru- 
istyczne między osobami niespokrewnio-



282 PROBLEMY ŻYCIA W GRUPIE

nymi, skoro prawa ewolucji faworyzują po
stawę egoistyczną? Biologowie ewolucyjni 
mówią w tym kontekście o problemie 
altruizmu. Postawa altruistyczna wspo
maga reprodukcję innych osobników kosz
tem altruisty (Cosmides, Tooby, 1992).

Sprawa jest tym dziwniejsza, że altru
izm nie jest niczym nowym ani niezwy
kłym. Po pierwsze, wiele świadczy o tym, 
że wymiana społeczna - która jest formą 
współpracy - występuje we wszystkich 
kulturach. Znana jest również społeczno
ściom lowiecko-zbierackim, żyjącym - jak 
się powszechnie sądzi - w warunkach 
zbliżonych do tych, w których dokonywała 
się ewolucja rodzaju ludzkiego (Cashden, 
1989; Cosmides, Tooby, 1992; Lee, De- 
Vore, 1968; Weissner, 1982). Po drugie, 
rozmaite formy wymiany społecznej wy
stępują u zwierząt dalekich ewolucyjnie od 
człowieka, na przykład u nietoperzy wam
pirów (Wilkinson 1984). Po trzecie, inne 
naczelne, takie jak szympansy, pawiany
i makaki, również pomagają sobie nawza
jem (De Waal, 1982). W sumie dowody 
te świadczą o bardzo odległych w czasie 
narodzinach altruizmu, wiele milionów lat 
temu.

Teoria w zajem nego altruizmu

Odpowiedzią na zagadkę altruizmu stała 
się teoria wzajemnego altruizmu, w ciągu 
wielu lat udoskonalana i rozbudowywana 
(Axelrod, 1984; Axelrod, Hamilton, 1981; 
Cosmides, Tooby, 1992; Trivers, 1971; Wil
liams, 1966). Zgodnie z nią mechanizmy 
psychiczne odpowiedzialne za działanie na 
rzecz osób niespokrewnionych mogą się 
wykształcić, jeżeli uczynki altruistyczne są 
odwzajemniane.

Piękno wzajemnego altruizmu polega 
na tym, że obie strony odnoszą korzy

ści. Rozważmy następujący przykład. Dwaj 
myśliwi przyjaźnią się ze sobą. Podczas 
polowania szczęście jest zmienne. W da
nym tygodniu szczęście uśmiecha się do 
jednego z myśliwych, ale w następnym 
drugi z nich odniesie sukces. Gdy pierw
szy z myśliwych podzieli się zdobyczą 
z przyjacielem, ponosi stratę w postaci 
oddanego mięsa. Strata ta jednak nie musi 
być zbyt bolesna, bo mięsa może być 
tyle, że szczęśliwy łowca i jego rodzina
i tak nie daliby rady go spożyć. Korzyść 
dla przyjaciela natomiast jest poważna, bo 
inaczej byłby skazany na głód. W następ
nym tygodniu sytuacja się odwraca. Każdy 
z myśliwych małym kosztem oddaje więc 
przyjacielowi poważną przysługę. Dzięki 
wzajemnemu altruizmowi obaj korzystają 
więcej, niż gdyby każdy trzymał samolub
nie swoją zdobycz dla siebie. Ekonomiści 
mówią w takiej sytuacji o obopólnym 
zysku - obie strony odnoszą z transakcji 
korzyści (Cosmides, Tooby, 1992).

W kategoriach ewolucyjnych obopólne 
zyski tworzą warunki do rozwoju wza
jemnego altruizmu. Ci, którzy przyjmują 
taką postawę, wypierają tych, którzy za
chowują się samolubnie, wskutek czego 
mechanizmy psychiczne rządzące wzajem
nym altruizmem przechodzą z pokolenia 
na pokolenie. Wzajemny altruizm można 
więc zdefiniować jako „współpracę między 
dwoma lub więcej osobnikami, z której 
wszyscy odnoszą korzyści” (Cosmides, To
oby, 1992, s. 169). Określeniu temu odpo
wiadają takie bliskoznaczne słowa i zwroty 
jak „współpraca” , odwzajemnianie oraz 
wymiana społeczna.

Podstawowym problemem adaptacyj
nym wzajemnego altruizmu jest niepew
ność, czy pomoc rzeczywiście zostanie 
odwzajemniona. Można przecież tylko uda
wać wdzięczność i gotowość rewanżu, nie 
chcąc bynajmniej się odwdzięczać. Mówi
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się wówczas o dwulicowości. W dalszej 
części niniejszego rozdziału przedstawimy 
dowody świadczące o tym, że u ludzi 
wykształciły się wyspecjalizowane mecha
nizmy psychiczne, których zadaniem jest 
rozwiązywanie tego problemu. Najpierw 
jednak opiszemy fascynującą symulację 
komputerową, ukazującą możliwość roz
woju wzajemnego altruizmu, i przyjrzymy 
się kilku gatunkom zwierząt stanowiących 
konkretne przykłady ewolucji zjawiska 
współpracy.

W et za wet

Problem wzajemnego altruizmu przypo
mina grę zwaną dylematem więźnia. 
Przedstawia on hipotetyczną sytuację, 
w której dwóch ludzi umieszczono w wię
zieniu za przestępstwo, którego się rze
czywiście dopuścili. Trzymani są w od
dzielnych celach, aby nie mogli się porozu
miewać. Policja podczas przesłuchań pró

buje nastawić jednego przeciw drugiemu. 
Jeżeli to się nie uda, trzeba będzie ich 
wypuścić z powodu braku dowodów winy. 
Dla obu najkorzystniej jest więc trzymać 
się razem.

Policja mówi każdemu z nich, że jeśli 
oskarży partnera, zostanie zwolniony, a na
wet dostanie nagrodę. Jeśli obydwaj zaczną 
zeznawać, obaj trafią do więzienia. Jeżeli 
jeden z nich będzie zeznawać, a drugi 
nie, wówczas przestępca zdradzony przez 
towarzysza dostanie wyższy wyrok, niż 
gdyby obaj zeznawali, a jego towarzysz 
niższy. Dylemat więźnia ilustruje rycina 
9.1.

Ko oznacza na nim korzyść z trzymania 
się razem, kiedy żaden z więźniów nie 
występuje przeciw drugiemu, Ka oznacza 
karę, którą każdy z nich otrzyma, jeśli 
obydwaj będą zeznawać, P  przynętę - nie
wielką nagrodę za wsypanie drugiego, WZ
- „wynik zdrady” , wyrok otrzymany przez 
tego przestępcę, który nic nie powiedział, 
ale został oskarżony przez towarzysza.

GRACZB

WSPÓtPRACA ZDRADA

W SPÓ ŁPRACA , £ II wz=o
Korzyść z lojalnej współpracy Wynik zdrady

ZDRADA P=5 Ka=1
Pokusa zdrady Kara za obopólną zdradę

RYCINA 9.1 Gra w „dylemat więźnia”

Oto matryca korzyści, wykorzystana w turnieju prowadzonym przez Roberta Axelroda. Każda gra sktadala się z 200 rozgrywek 
między dwoma strategiami. Gręokreśla wzór P>Ko>Ka> WZ oraz Ko>(WZ + P)/2.

Źródto: Axelrod, Hamilton, 1981. Copyright © 1981 American Association for the Advancement of Science.
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Sytuację tę nazywa się dylematem 
więźnia, ponieważ dla każdego z nich ra
cjonalnym wyborem wydaje się składanie 
zeznań, ale wynik takiej decyzji będzie dla 
obydwu gorszy, niż gdyby sobie nawzajem 
zaufali (stąd dylemat). Postawmy się na 
miejscu gracza A. Jeżeli jego partner nie 
zdradzi, to on, składając zeznania odniesie 
korzyść - zostanie wypuszczony na wol
ność oraz otrzyma nagrodę. Jeżeli jego 
partner zdradzi, to dla niego również lepiej 
będzie zeznawać - w przeciwnym razie 
otrzyma najsurowszy z możliwych wyro
ków. Logika podpowiada więc, że należy 
zeznawać niezależnie od tego, co zrobi 
partner - choć lojalność byłaby najkorzyst
niejsza dla obydwu.

Ten hipotetyczny przykład przypomina 
problem wzajemnego altruizmu. Każdy 
może zyskać na współpracy (Ko), ale 
każdy odczuwa pokusę skorzystania z al- 
truistycznych uczynków partnera bez re
wanżowania się (P). W najgorszej sytuacji 
jest zawsze ten, który zachowuje lojalność 
wobec nierzetelnego partnera (PZ). Jeżeli 
gra się tylko raz, to jedynym sensownym 
posunięciem jest sprzeniewierzyć się dru
giemu. Robert Axelrod i W. D. Hamilton 
(1981) wykazali, że współpraca nabiera 
sensu, jeżeli gra powtarza się wielokrot
nie, ale żaden z graczy nie wie, kiedy 
nastąpi jej koniec. Tak zresztą dzieje się 
często w prawdziwym życiu.

Zwycięską strategię w „powtarzalnym 
dylemacie więźnia” można nazwać stra
tegią w et za w et. Axelrod i Hamilton 
odkryli ją, prowadząc turniej kompute
rowy. Ekonomistów, matematyków, na
ukowców i programistów komputerowych 
z całego świata poproszono o opracowa
nie strategii gry w „dylemat więźnia” . 
Punkty przyznawano na podstawie ma
trycy korzyści przedstawionej na ryci
nie 9.1. Zwyciężał ten zawodnik, który

zgromadził najwięcej punktów. „Strategie” 
składały się z zestawu decyzji dotyczą
cych kolejnych posunięć. Opracowano 14 
strategii, które następnie „walczyły” ze 
sobą w turnieju komputerowym. Niektóre 
z nich były bardzo skomplikowane, mo
delowały posunięcia przeciwnika i zmie
niały gwałtownie taktykę w środku gry. 
Najbardziej skomplikowana składała się 
z 77 linii zapisanych w komputerowym 
języku FORTRAN. „Zwycięzcą” została 
jednak najprostsza strategia, którą nazwać 
można „wet za wet” , zapisana zaledwie 
w czterech linijkach. Zawierała ona dwie 
proste zasady: (1) w pierwszym posunięciu 
lojalnie współpracuj, a (2) w każdym na
stępnym odwzajemniaj ruch przeciwnika. 
Innymi słowy, rozpocznij od lojalnej współ
pracy i kontynuuj ją, jeżeli z drugiej strony 
również widzisz współpracę. Jeśli jednak 
druga strona zdradzi, odpłać się jej tym 
samym. Trivers (1985) trafnie nazwał tę 
strategię strategią „warunkowanej wza
jemności” .

W drugim turnieju Axelrod zaprosił do 
współpracy większą liczbę osób i otrzymał 
62 strategie, opracowane między innymi 
przez fizyków', biologów oraz informaty
ków z 6 różnych krajów. Tym razem mecze 
nie składały się ze ściśle określonej liczby 
200 gier; ich długość nie była z góry' 
określona. Autor strategii „wet za wet” 
przysłał ją znowu i znowu wygrał. Kiedy 
następnie turniejowi nadano formę naśla
dującą prawa doboru naturalnego i stra
tegie przegrywające były kolejno elimi
nowane, strategia „wet za wet” znowu 
zwyciężyła.

Axelrod (1984) wyodrębnił trzy zasady 
tej strategii, będące kluczem do jej suk
cesu: (1) nigdy nie zdradzaj pierwszy
- zaczynaj od lojalnej współpracy i kon
tynuuj ją tak długo, jak długo partner ją 
kontynuuje; (2) w razie zdrady partnera
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zastosuj kroki odwetowe - zdradź go 
natychmiast po pierwszym sygnale nielo
jalności; (3) umiej wybaczać - jeżeli nie
lojalny partner zaczyna lojalnie współpra
cować, odpłać mu się tym samym i wejdź 
w krąg wzajemnych korzyści. Krótko mó
wiąc: „Najpierw postępuj z innymi tak, 
jak chciałbyś, aby oni postępowali wo
bec ciebie, ale następnie postępuj z nimi 
tak, jak oni z tobą postępują” (Trivers, 
1985, s. 392). Strategie budowania lojal
nej współpracy, która prowadzi do obo
pólnych korzyści, omawiane są w sek
cji 9.1.

Wyniki tych turniejów wskazują, źe 
zjawisko współpracy mogło się wykształ
cić w naturze stosunkowo łatwo. Mu
simy uczynić jednak ważne zastrzeżenie. 
W  grze przyjęto założenie, że gracze są 
sobie równi silą; tymczasem w życiu co
dziennym powszechna jest raczej nierów
ność sił. Nie jest pewne, czy w warunkach 
nierównowagi sił zasada „wet za wet” 
zawsze się opłaci. Mimo tego zastrzeżenia 
wyniki eksperymentu pokazują, że uwa
runkowana wzajemna współpraca może 
się stosunkowo łatwo pojawić i rozpo
wszechnić.

Przykłady współpracy w naturze

Każdy gatunek napotykał w toku swej 
ewolucji wiele swoistych dla niego pro
blemów adaptacyjnych, ale rozmaite ga
tunki mogły wykształcić podobne sposoby 
rozwiązywania takich samych problemów. 
Warto się więc zastanowić, czy w świecie 
zwierząt spotykamy się ze zjawiskiem 
współpracy. Zaczniemy od fascynującego 
przypadku nietoperzy wampirów [Desmo- 
dontidae], a następnie przyjrzymy się pa
wianom i szympansom, które pod wzglę
dem filogenetycznym są bliższe człowie
kowi.

D zielenie się  jedzeniem  u nietoperzy 
w am pirów

Nietoperze wampiry wzięły swą nazwę 
stąd, że odżywiają się krwią zwierząt. 
Żyją w grupach składających się z około 
tuzina dorosłych osobników żeńskich oraz 
ich potomstwa. Samce opuszczają kolonię, 
kiedy tylko stają się zdolne do samodziel
nego życia. Nietoperze wampiry za dnia

pozostają w ukryciu, ale nocą atakują bydło
i konie, aby ssać ich krew. Ich ofiarom, 
rzecz jasna, wcale się to nie podoba, więc 
próbują uciekać. Umiejętności łowieckie 
nietoperzy rosną z ich wiekiem. W  trakcie 
pewnego badania stwierdzono, że określo
nego wieczora 33% młodych nietoperzy 
(poniżej drugiego roku życia) kończyło 
łowy porażką, podczas gdy w grupie nieto
perzy powyżej drugiego roku życia los ten 
spotykał tylko 7% osobników (Wilkinson,
1984).

Co się dzieje z osobnikiem, któremu 
się nie powiodło podczas polowania? Taka 
porażka szybko prowadzi do śmierci. Nie
toperze mogą wytrzymać bez krwi jedy
nie trzy doby. Tymczasem, jak wynika 
z powyższych danych, niepowodzenie nie 
należy do rzadkości; każdy nietoperz od 
czasu do czasu pada jego ofiarą, więc 
widmo śmierci głodowej ciągle zagląda 
im w oczy. Wilkinson (1984) stwierdził, 
że nietoperze regularnie zwracają część 
połkniętej krwi i oddają ją innym nieto-
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SEKCJA 9.1 
Strategie wzmacniania współpracy

Zgodnie z przeprowadzoną przez Axel- 
roda (1984) analizą strategii „wet za 
wet” jako klucza do sukcesu, wzmac
nianiu współpracy sprzyjają pewne 
konkretne posunięcia. Po pierwsze, 
dobrze jest poszerzać horyzont przy
szłości. Jeżeli ktoś myśli, że w przy
szłości będą was łączyły wspólne dzia
łania, to jego motywacja do lojal
nej współpracy rośnie. Jeżeli nato
miast wie, że wasz kontakt wkrótce 
się urwie, rośnie pokusa przeniewier- 
stwa. Horyzont przyszłości można 
poszerzać poprzez częstsze kontakty 
oraz wspólne deklaracje. Taka jest 
rola przysięgi ślubnej. Być może jedną 
z przyczyn odrażającej formy niektó
rych rozwodów, prześcigania się obu 
stron w nielojalności jest dostrzega
nie przez małżonków bliskiego końca 
ich wzajemnych kontaktów, więc ho
ryzont przyszłości jest bardzo zawę
żony.

Drugą z zalecanych przez Axelroda 
metod jest uczenie wzajemności. 
Propagując wzajemność, nie tylko za
chęcamy do współpracy, ale też utrud
niamy próby wykorzystywania innych. 
Im więcej osób uprawia strategię „wet 
za wet” , tym mniejsze szanse ma 
ten, kto próbuje podstępnie eksplo
atować innych. Osoby współpracujące 
będą odnosiły coraz większe sukcesy, 
a podstępni wyzyskiwacze znajdą się 
w tarapatach z powodu gwałtownie 
zmniejszającej się liczby ich potencjal
nych ofiar.

Trzecim sposobem propagowania 
współpracy jest trzymanie się zasady, 
aby nie wymagać więcej niż równo
ści. Chciwość przyniosła zgubę wielu 
ludziom. Najlepszym tego przykładem 
jest mityczny król Midas. Żądza złota 
zemściła się na nim w ten sposób, 
że zamieniał w złoto wszystko, czego 
się dotknął. Piękno strategii wzajem
ności polega na tym, że nie wymaga 
ona, by dostawać więcej, niż się dalo. 
Dzięki propagowaniu równości zasada 
wzajemności skłania innych do współ
pracy.

Czwartą strategią propagowania 
współpracy jest natychmiastowe re
agowanie na prowokację. Jeżeli 
partner sprzeniewierza się, dobrą me
todą jest natychmiastowy odwet. W ten 
sposób wysyłasz wyraźny sygnał, że 
nie dasz się wykorzystywać. Może to 
sprzyjać przyszłej współpracy.

Ostatnim sposobem jest kultywo
wanie swojej opinii jako osoby od
wzajemniającej dobre i złe uczynki. 
Żyjemy pośród ludzi, więc opinia, jaką 
się cieszymy - nasza reputacja - 
decyduje o tym, czy będą się oni 
do nas garnąć, czy też nas unikać. 
Reputację wyrabiają nam nasze czyny,
o których wieść się rozchodzi. Jeżeli 
mamy opinię człowieka lojalnego, inni 
będą z nami współpracować w celu 
osiągnięcia wspólnych korzyści. Opi
nia człowieka, który podstępnie wyko
rzystuje innych, może doprowadzić do 
ostracyzmu. Połączony efekt wszyst-
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SEKCJA 9.1 cd.

kich tych strategii stworzy mocny W ten sposób zasada współpracy upo-
fundament współpracy. Ci, którzy po- wszechni się na całą grupę. Te przy-
przednio mieli skłonność do wykorzy- padki dostarczą bazy porównawczej
stywania innych ludzi, zostają zmu- do analizy zjawiska współpracy wśród
szeni do poprawy własnego wizerunku ludzi, 
poprzez gotowość do współdziałania.

perzom. Nie czynią tego jednak całkiem 
na oślep. Oddają bowiem krew tym nie
toperzom, od których kiedyś ją otrzymały. 
Wilkinson wykazał, że im bliżej dane nie
toperze się siebie trzymają - im częściej 
można je zobaczyć razem - tym większe 
jest prawdopodobieństwo, że podzielą się 
ze sobą krwią. Robiły to jedynie te nieto
perze, które spędzały ze sobą co najmniej 
60% czasu. Ani jeden nietoperz nie oddał 
krwi takiemu, w pobliżu którego spędzał 
mniej czasu.

W innej części tego eksperymentu 
Wilkinson (1984) wykorzysta! schwytaną 
kolonię nietoperzy wampirów do zbada
nia dodatkowych aspektów wzajemnego 
altruizmu. Pozbawiał on niektóre osobniki 
pożywienie na krótszy lub dłuższy czas. 
Ustalił, że nietoperze częściej oddawały 
krew, gdy ich przyjaciele byli w poważ
nych opalach (np. 13 godzin od śmierci 
głodowej), niż w wypadkach mniejszego 
zagrożenia (np. 2 dni od śmierci). Wilkin
son ustalił również, że nietoperze, które 
otrzymały pomoc, chętniej odwzajemniały 
się następnie swym wybawcom, gdy ci byli 
w potrzebie.

Widać więc, że u nietoperzy wampirów 
wykształciły się adaptacje wzajemnego al
truizmu. Poszczególne osobniki przeby
wają blisko siebie przez dłuższy czas. 
Ilość czasu spędzanego razem przekłada

się na skłonność do zachowań altruistycz- 
nych. Korzyści dawcy przewyższają jego 
koszty. Okoliczności często diametralnie 
się zmieniają, więc ten, który jednego 
dnia użycza swojej zdobyczy, następnego 
może się znaleźć w potrzebie. Nietoperze 
wolą też pomagać tym, którzy ostatnio 
im pomogli. Kiedy to wszystko weźmie 
się pod uwagę, pamiętając przy tym, 
że nietoperzom wampirom ciągle zagląda 
w oczy widmo śmierci głodowej, to trudno 
sobie wyobrazić, aby mogły one prze
żyć bez wzajemnego altruizmu (Trivers,
1985).

W zajem ność m iędzy naczelnym i

Pawiany są bardzo uspołecznione. Żyją 
w grupach i utrzymują między sobą stale 
kontakty, a konflikty wybuchają u nich 
według powtarzalnego wzoru. Często cho
dzi o dostęp do ograniczonych ilościowo 
zasobów, na przykład do pożywienia albo 
partnerów seksualnych. Antropolog Craig 
Packer poddał obserwacji grupę pawianów
i zanotował aż 140 wypadków prośby
o pomoc podczas konfliktu (Packer, 1977). 
W takiej sytuacji pawian poszukujący po
mocy nawiązuje kontakt wzrokowy z osob
nikiem, od którego jej oczekuje, po czym 
szybko przenosi wzrok na swojego antago
nistę.
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W 20 wypadkach chodziło o spór mię
dzy samcami o samicę, która właśnie 
wkroczyła w okres płodności. Poproszenie 
trzeciego samca o pomoc było w konflikcie 
tego rodzaju zwykle bardziej skuteczne niż 
w innych sytuacjach. Poproszony przycho
dził z odsieczą aż w 16 wypadkach, po 
czym samica odbywała stosunek z osobni
kiem, który zwrócił się o pomoc. Pomocnik 
nie odnosił więc ze swojego działania 
bezpośredniej korzyści - nigdy nie zyski
wał możliwości odbycia stosunku. Packer 
wykazał jednak, że w następnych konflik
tach, gdy role się odwróciły, pawian, który 
poprzednio przyszedł z odsieczą, mógł 
liczyć na rewanż. Wzorzec wzajemnego 
altruizmu u pawianów jest tak silny, że 
samce, którym nie udało się nawiązać tego 
typu przyjaźni, rzadko zyskują dostęp do 
samicy.

W innym badaniu analizowano wpływ 
iskania na skłonność do niesienia po
mocy u afrykańskich koczkodanów. Na
ukowcy najpierw nagrali na magnetofon 
głosy samic wzywających pomocy. Następ
nie nagrania puszczano innym samicom, 
z których niektóre były ostatnio iskane 
przez samicę wzywającą pomocy, a inne 
nie. Okazało się, że samice iskane nie
dawno przez współtowarzyszkę wzywającą 
pomocy znacznie częściej rozglądały się 
dokoła na dźwięk jej głosu. Pozostałe nato
miast ignorowały wezwanie. Co ciekawe, 
zjawisko to nie występowało, jeżeli osob
nikiem iskającym był członek rodziny. Jak 
widać na rycinie 9.2, istnieje silna skłon
ność do udzielania pomocy, objawiająca 
się zwróceniem uwagi na wezwanie, jeżeli 
wzywa małpa niespokrewniona, która nie
dawno pielęgnowała futro ewentualnego 
pomocnika, ale zjawisko to nie zachodzi, 
jeśli osobnikiem wzywającym jest krewny. 
Pomoc wydaje się więc w tym wypadku 
przykładem wzajemnego altruizmu między

osobnikami niespokrewnionymi, a nie wy
padkiem współdziałania opartego na wię
zach krwi (Seyfarth, Cheney, 1984).

f  ' □ ....Polilelęgnowaniu futra

; [1 Nie było pielęgnowania

Krewny Osobnik

niespokrewniony

RYCINA 9.2 Wptyw wcześniejszej pielęgnacji futra 
na skłonność do niesienia 
pomocy u koczkodanów

Czas trwania wzmożonej uwagi (w sekundach) na dźwięk 
wezwania o pomoc pochodzącego od osobnika 
spokrewnionego i niespokrewnionego w zależności od 
tego, czy wzywający iskal czy nie iskal niedawno danego 
osobnika. Wzmożona uwaga polega na patrzeniu 
w kierunku głośnika. Czas trwania reakcji mierzono na 
filmie, na którym zarejestrowano całą sytuację. Różnica 
w zachowaniu małp niespokrewnionych -  po iskaniu lub 
bez iskania -  jest znacząca, w przeciwieństwie do innych 
różnic.

Źródto: Seyfarth, Cheney, 1984. Copyright © 1984 Mac- 
millan Magazines Limited.

Z badań tych wynika kilka wnio
sków. Po pierwsze, te pawiany i koczko- 
dany, które pomogły innym, mają większe 
szanse otrzymania pomocy. Po drugie, pa
wiany i koczkodany tworzą stałe przymie
rza. Przyjaciel, który wzywa pomocy, naj
prawdopodobniej następnie przyjdzie z po
mocą, jeśli się go o to poprosi. Po trzecie, 
skłonność do udzielania pomocy wynika 
tutaj raczej z mechanizmów wzajemnego 
altruizmu niż z więzów pokrewieństwa.



WSPÓŁPRACA 289

Polityka szym pansów

Samiec o imieniu Yeroen rządził stadem 
szympansów żyjących w ZOO w Arnhem 
w Holandii (de Waal, 1982). Stąpał ciężko
i wyglądał na większego, niż był w rzeczy
wistości. Swej władzy nie musiał demon
strować zbyt często. W takich momentach 
włosy na ciele jeżyły mu się i Yeroen 
ruszał pędem w kierunku innych małp, 
które uciekały w popłochu. Władza Yero- 
ena znajdowała odzwierciedlenie w jego 
aktywności seksualnej. Choć w stadzie 
były cztery dorosłe samce, odbywał on nie
mal 75% stosunków z samicami w okresie 
ich płodności.

Kiedy jednak Yeroen się zestarzał, sy
tuacja zaczęła się zmieniać. Młodszy sa
miec, Luit, bardzo zmężniał i zakwestiono
wał pozycję przywódcy. Przestał okazywać 
mu cześć, a wręcz bezczelnie go lekce
ważył. Pewnego razu podszedł do Yero- 
ena i wymierzył mu siarczystego klapsa. 
Innym razem ugryzł go do krwi. Najczę
ściej jednak ich potyczki miały charak
ter symboliczny, a groźby i demonstracje 
siły zastępowały rozlew krwi. Początkowo 
wszystkie samice były po stronie Yero- 
ena, pomagając mu utrzymać jego pozycję. 
Przymierze z samicami jest zresztą pod
stawą pozycji społecznej samca. Chroni on 
je przed innymi samcami i odgrywa rolę 
mediatora podczas konfliktów; w zamian 
za to wspierają go, podtrzymując jego 
pozycję.

Dominacja Luita rosła i samice zaczęły 
stopniowo przechodzić na jego stronę. 
Trwało to dwa miesiące. Yeroen został 
zdetronizowany i zaczął okazywać cześć 
Luitowi. Znalazło to też odzwierciedlenie 
w dostępie do samic. W okresie władzy 
Yeroena na Luita przypadało jedynie 25% 
ogółu stosunków seksualnych odbywanych 
w stadzie. Kiedy przejął władzę, doszedł

do 50%. Natomiast udział Yeroena w ko
pulacjach spadł do zera.

Pozbawiony władzy i samic Yeroen nie 
poddawał się. Nawiązał przymierze z mło
dym samcem o imieniu Nikki. Żaden z nich 
nie odważył się w pojedynkę przeciwsta
wić Luitowi, ale razem rośli w silę i zaczęli 
coraz śmielej kwestionować jego pozycję. 
Doszło wreszcie do otwartej walki. Cala 
trójka odniosła w niej poważne obrażenia, 
ale ostatecznie Nikki i Yeroen triumfowali. 
Po tym zwycięstwie na Nikkiego przypa
dało 50% ogółu kopulacji, a na Yeroena 
dzięki przymierzu z młodym samcem 25%, 
co w porównaniu z momentem zupełnego 
upadku było jednak znaczącym osiągnię
ciem. Choć Yeroen nie odzyskał dominują
cej pozycji w grupie, to jednak przymierze 
z Nikkim pozwoliło mu zachować dostęp 
do samic. Nikkiemu natomiast pomogło 
ono zwyciężyć Luita.

Przymierza są podstawową cechą życia 
społecznego szympansów. Samce nawią
zują przymierza z samicami, pielęgnując 
ich futro i bawiąc się z ich dziećmi. Bez 
pomocy samic samiec nie jest w stanie 
osiągnąć dominującej pozycji w stadzie. 
W walce o tę pozycję samiec gryzie i bije 
samicę, która wiąże się z jego oponen
tem. W przypadkach skrajnych potrafi 
wręcz powalić ją na ziemię i skakać po 
niej, przy akompaniamencie jej okropnych 
wrzasków. Godzinę później, gdy samica 
nie okazuje już względów oponentowi, sa
miec jest wobec niej niezwykle uprzejmy, 
pomaga jej i bawi się z jej dziećmi. Na 
tym polega podstawowa strategia budowa
nia przymierzy przez szympansy. Starają 
się przeciągnąć sprzymierzeńców swoich 
przeciwników na swoją stronę.

Fascynujące badania de Waala nad po
lityką szympansów rzucają światło na za
wiłości ewolucji wzajemnego altruizmu. 
Przymierza tworzą się nie tylko między
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samcami, ale również między osobnikami 
przeciwnej płci. Mając to w pamięci, 
przejdźmy teraz do zagadnienia współ
pracy między ludźmi.

Teoria um owy społecznej

Teoria wzajemnego altruizmu zakłada 
czerpanie korzyści z wzajemnej wymiany. 
Istnieje tylko jeden poważny problem: 
wymiana nie zawsze zachodzi w tym sa
mym momencie. Jeżeli umożliwię ci teraz 
osiągnięcie korzyści, muszę ufać, że póź
niej mi się odwzajemnisz. Jeżeli pomogę 
ci w potrzebie, muszę ufać, że i ty mi 
pomożesz, kiedy ja będę w potrzebie. 
Jeżeli nie odwzajemnisz mojej pomocy, 
poniosę stratę. Innymi słowy, zagrożeniem 
dla relacji polegających na wymianie jest 
nierzetelność, z którą mamy do czynienia 
wówczas, gdy ludzie odnoszą pożytki z na
szych działań, ale nie chcą ponosić kosztów 
wzajemności (Cosmides, Tooby, 1992).

W życiu zdarzają się okazje do wymiany 
jednoczesnej. Daję ci na przykład zerwany 
przeze mnie owoc w zamian za upolowane 
przez ciebie mięso. Często jednak wy
miana jednoczesna jest niemożliwa. Jeśli 
napadnie na ciebie wilk, a ja ruszę ci 
z pomocą, to nie możesz w tym samym 
momencie odpłacić mi za moje poświęce
nie. Skoro już ci pomogłem, to nie można 
cofnąć tego uczynku.

Jednoczesna wymiana często jest nie
możliwa również dlatego, że rzadko kiedy 
potrzeby i możliwości dwóch osób są 
idealnie zgrane. Gdy na przykład jestem 
głodny, a ty możesz mnie nakarmić, nie 
od razu jestem w stanie ci się zrewan
żować. Musisz ufać, że kiedy ty będziesz 
w potrzebie, przyjdę ci z pomocą. Wymiana 
nierównoczesna zawsze narażona jest na 
ryzyko niesumienności.

Psychologowie ewolucyjni Leda Co
smides i John Tooby sformułowali swo
istą teorię umowy społecznej, wyjaśniającą 
rozwój współpracy między ludźmi. Szcze
gólną uwagę zwrócili w niej na problem 
nieuczciwości. Stanowi ona poważne za
grożenie dla rozwoju współpracy, bo oszu
ści osiągają przewagę nad lojalnymi współ
pracownikami, zwłaszcza gdy nie spotyka 
ich kara. Jeżeli skorzystam z twojej po
mocy, a następnie jej nie odwzajemnię, 
to zyskuję podwójnie - raz w formie 
bezpośredniej korzyści, a po raz drugi - 
unikając kosztów odwzajemnienia pomocy. 
Jeśli takie rozumowanie miałoby swe od
bicie w toku ewolucji, to oszuści wypiera
liby stopniowo ludzi lojalnych, aż wreszcie 
społeczeństwo składałoby się wyłącznie 
z przeniewierców.

Wzajemny altruizm może się rozwinąć 
tylko wtedy, gdy powstanie mechanizm 
wykrywania i unikania oszustów. Jeżeli lu
dzie uczciwi potrafią dekonspirować oszu
stów i tworzyć zwarty front, to wzajemny 
altruizm zyskuje mocne podstawy i może 
kwitnąć. Oszuści zaś znajdują się w trud
nym położeniu, bo nikt nie chce z nimi 
współpracować.

Jakie konkretne problemy muszą lu
dzie rozwiązać, aby wykształciły się me
chanizmy sprzyjające z d ro w ym  więziom 
społecznym i pozwalające zminimalizować 
zawsze obecną groźbę oszustwa? Cosmi
des i Tooby (1992) wyszczególnili pięć 
konkretnych umiejętności:

1. Umiejętność pamiętania konkret
nych ludzi. Jeżeli mi pomożesz, a ja 
następnie zniknę w anonimowym tłu
mie (Axelrod i Hamilton, 1981), to 
poniesiesz stratę. Musisz umieć rozpo
znać mnie pośród innych ludzi. Jeżeli 
umiejętność rozpoznawania ludzi wy
daje się banalnie oczywista, to tylko
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dlatego, że ludzie świetnie sobie z tym 
radzą. W pewnym badaniu dowie
dziono, że w ponad 90% poznajemy 
ludzi, których nie widzieliśmy nawet 
kilkadziesiąt lat (Bahrick, Bahrick, Wit- 
tlinger, 1975). Badania neurologiczne 
wykazały, że ta umiejętność jest ulo
kowana w określonym obszarze prawej 
półkuli ludzkiego mózgu. Jej uszkodze
nie powoduje u człowieka schorzenie 
zwane agnozją twarzy, polegające na 
tym, że ich nie rozpoznaje (Gardner, 
1974). Ludzie potrafią również do
skonale rozpoznawać innych ludzi po 
sposobie chodzenia (Cutting, Profitt, 
Kozłowski, 1978). Dowiedziono więc 
naukowo, że gatunek ludzki wykształcił 
znakomitą umiejętność rozpoznawania 
wielu różnych osobników.

2. Um iejętność zapam iętywania hi
storii kontaktów z wielom a ludźmi. 
Ta umiejętność składa się z kilku 
pomniejszych zdolności. Po pierwsze, 
musimy pamiętać, czy osoba, z którą 
mamy kontakt, była poprzednio lojalna 
czy też nie. Po drugie, trzeba pamiętać, 
kto wobec kogo ma zobowiązania i w ja
kiej wysokości. Wymaga to swoistego 
„systemu księgowania” , rejestrującego 
poniesione koszty oraz korzyści oddane 
przez innych. Brak takiego systemu 
sprawia, że jesteśmy szczególnie nara
żeni na oszustwa. Jeżeli nie zapamię
tasz, kto dawniej cię oszukał, to łatwiej 
padniesz ofiarą oszustwa w przyszłości. 
Jeżeli nie pamiętasz, ile dałeś komuś 
w przeszłości, to nie jesteś w stanie 
stwierdzić, czy jego rewanż jest ade
kwatny do poniesionych przez ciebie 
kosztów. Jak dotąd ten zestaw umie
jętności nie doczekał się naukowego 
opracowania.

3. Umiejętność komunikowania innym  
sw ojego stanow iska. Jeśli twój przy

jaciel nie rozumie, czego chcesz, to jak 
może zaspokoić twoje potrzeby? Jeśli 
nie potrafisz wyrazić oszustowi swo
jego oburzenia, będziesz dalej oszuki
wany. Przyjrzyjmy się sytuacji opisanej 
przez de Waala (1982) w jego pracy
0 szympansach. Rzecz dotyczyła Puist
1 Luita, pary szympansów wspierają
cych się w sytuacji zagrożenia.

Pewnego razu Puist pomogła Luitowi 
w walce z Nikkim. Kiedy jakiś czas później 
Nikki zachował się wobec niej agresywnie, 
zwróciła się w stronę Luita i podniosła 
łapę, wzywając pomocy. Luit jednak nie 
zareagował. Wtedy Puist gwałtownie rzu
ciła się na niego i wydając groźne odgłosy 
zaczęta go gonić wzdłuż ogrodzenia, a na
wet bić. (s. 207)

Puist wraziła w ten sposób swoje 
oburzenie. Szympansy obywają się bez 
słów, natomiast ludzie mogą wyrażać 
swoje pragnienia, poglądy i emocje 
zarówno słowem, jak i gestem. Zwroty 
takie jak „jesteś mi to winien” , „potrze
buję tego” , „mam do tego prawo” , „ja 
tego chcę” służą ludziom do powiada
miania innych o swoim nastawieniu.

4. Um iejętność rozumienia potrzeb in
nych ludzi. Nie wystarczy umiejętność 
wyrażania własnych pragnień, trzeba 
również umieć rozumieć innych ludzi. 
Jeżeli umiesz rozpoznać, kiedy dany 
człowiek jest w potrzebie i na czym  
ona polega, to możesz do tego dosto
sować swoje działania. Jeżeli dasz mi 
kawał mięsa, choć wcale nie jestem 
głodny, to twój uczynek nie jest dla 
mnie wiele wart. Rozumiejąc pragnie
nia i potrzeby innych ludzi, możesz 
tak pokierować wymianą, aby twoje 
działania przynosiły im jak najwięcej
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korzyści, przez co z kolei ich dług 
w stosunku do ciebie będzie większy. 
Wynika z tego, że być może ludzie 
prowadzą swoiste „badania rynku” , aby 
rozpoznać preferencje, potrzeby i mo
tywacje każdego człowieka, z którym 
mają kontakt; przypuszczenie to czeka 
na swoją empiryczną weryfikację.

5. Umiejętność liczenia kosztów i ko
rzyści niezależnie od tego, co jest 
przedmiotem wymiany. Cosmides
i Tooby (1989) twierdzą, że u wielu 
zwierząt wymiana dotyczy dwóch dzie
dzin: pożywienia i seksu. Ludzie jednak 
wymieniają między sobą nieskończenie 
wiele dóbr, takich jak noże i inne 
narzędzia, mięso, owoce, orzechy, ryby, 
schronienie, opieka, stanowiska, ka
mienne topory. pomoc w walce, do
stęp seksualny, pieniądze, armaty, in
formacje na temat wroga, pomoc w pi
saniu prac zaliczeniowych, programy 
komputerowe i wiele innych. Dlatego, 
jak twierdzą Cosmides i Tooby, wy
miana między ludźmi nie może po
legać na negocjowaniu wartości każ
dego z dóbr z osobna. Trzeba umieć 
obliczać jednolitą wartość dla wielu 
różnych dóbr. Ta właśnie umiejęt
ność jest charakterystyczna dla czło
wieka.

Krótko mówiąc, zgodnie z teorią umo
wy społecznej u ludzi wykształciło się pięć 
umiejętności poznawczych, pomagających 
radzić sobie z oszustami i budować ko
rzystne wzorce wymiany społecznej. Są 
to: biegłość w rozpoznawaniu innych ludzi; 
pamiętanie historii wzajemnych kontak
tów, komunikowanie innym swoich pra
gnień, wartości i potrzeb, rozpoznawanie 
pragnień, wartości i potrzeb innych ludzi 
oraz obliczanie wartości dóbr będących 
przedmiotem wymiany.

W celu zweryfikowania twierdzeń swej 
teorii umowy społecznej Cosmides i Tooby 
przeprowadzili kilkanaście badań, podczas 
których dawano ludziom do rozwiązania 
zadania logiczne. Logika polega na wnio
skowaniu o prawdziwości jakiejś wypo
wiedzi na podstawie innych wypowiedzi, 
niezależnie od ich formy. Jeżeli mówię: 
„Jeśli P, to Q”, a ty stwierdzisz, że P  
jest prawdziwe, to Q również musi być 
prawdziwe. Odnosi się to do wszystkich 
wypowiedzi, w równym stopniu do zda
nia „Jeśli idę do sklepu spożywczego, to 
znaczy, że jestem głodny” , jak i do zdania 
„Jeśli mnie zdradzisz, opuszczę cię” .

Niestety, ludzie nie za dobrze radzą 
sobie z zadaniami logicznymi. Wyobraźmy 
sobie, że w jednym pokoju znajduje się 
kilku archeologów, biologów i szachistów 
(Pinker, 1997, s. 334). Żaden z archeolo
gów nie jest biologiem, ale wszyscy biolo
gowie grają w szachy. Co z tego wynika? 
Ponad 50% badanych na tą okoliczność 
studentów stwierdziło, że żaden arche
olog nie gra w szachy, co jest wnioskiem 
niepoprawnym, bo ze zdania „wszyscy 
biologowie grają w szachy” nie wynika 
bynajmniej, że żaden archeolog nie posiadł 
tej umiejętności. Żaden ze studentów nie 
stwierdził, że niektórzy szachiści nie są 
archeologami, choć taki wniosek da się 
zasadnie wyprowadzić. Ponad 20% studen
tów zaś stwierdziło, że z podanych prze
słanek nie da się wyprowadzić żadnych 
wniosków7, co jest oczywistym błędem.

Rozważmy inny rodzaj zadania logicz
nego (Wason, 1966). Wyobraź sobie, że 
na stole leżą cztery karty. Każda z nich 
z jednej strony ma literę, a z drugiej 
cyfrę. Ty widzisz tylko jedną stronę. Zasta
nów się, które karty musiałbyś odwrócić, 
aby sprawdzić prawdziwość następującego 
twierdzenia: „Jeśli na karcie z jednej 
strony widnieje samogłoska, to z drugiej
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strony widnieje cyfra parzysta” . Odwróć 
tylko te karty, które niezbędnie trzeba 
odwrócić:

Jeżeli zachowałbyś się tak, jak więk
szość ludzi biorących udział w tego typu 
eksperymentach, odwróciłbyś kartę „a” 
lub kartę „a” i „2” . Karta „a” jest nie
wątpliwie prawidłowa. „A” jest samogło
ską, więc jeżeli na drugiej stronie karty 
znajduje się cyfra nieparzysta, oznacza to, 
że twierdzenie jest fałszywe. Natomiast 
odwrócenie karty „2” nie dostarcza in
formacji pozwalających na weryfikację po
wyższego twierdzenia, ponieważ nie mówi 
ono, że cyfrom parzystym na jednej stronie 
musi towarzyszyć samogłoska na stronie 
drugiej. Na drugiej stronie karty z dwójką 
może więc być równie dobrze samogłoska 
jak spółgłoska. Prawdziwość twierdzenia 
pozwala natomiast sprawdzić odwrócenie 
karty „3” . Jeżeli znajdziemy tam bowiem 
samogłoskę, wówczas twierdzenie okazuje 
się fałszywe. Poprawnym rozwiązaniem 
naszego zadania będzie więc odwrócenie 
kart „a” i „3” (karta „b” również nie do
starcza potrzebnych informacji, ponieważ 
stwierdzenie nie mówi, co znajduje się na 
odwrocie karty ze spółgłoską). Dlaczego 
ludzie - nawet po serii uniwersyteckich 
zajęć z logiki - mają kłopoty z rozwiązy
waniem tego typu zadań?

Zdaniem Cosmides i Tooby’ego (1992) 
przyczyna tkwi w tym, że ludzie nie wy
kształcili umiejętności rozwiązywania za
dań abstrakcyjnych; potrafią natomiast roz
wiązywać zadania przypominające w swej 
formie zjawiska wymiany społecznej, gdzie 
pojawiają się kategorie kosztów i korzyści. 
Rozważmy następującą sytuację: pracu
jesz jako ochroniarz w miejscowym barze

i powinieneś pilnować, by nieletnim nie 
podawano alkoholu. Musisz więc prze
strzegać zasady, zgodnie z którą ktoś pijący 
alkohol musi mieć co najmniej 18 lat. 
Którego z czterech klientów będziesz kon
trolował: pijącego piwo, pijącego oranżadę, 
dwudziestopięciolatka czy szesnastolatka? 
W przeciwieństwie do poprzedniego, abs
trakcyjnego zadania, tutaj zdecydowana 
większość udziela poprawnej odpowiedzi, 
wskazując na pijącego piwo oraz szes
nastolatka. Struktura tego zadania jest 
identyczna jak poprzedniego, z literami
i cyframi. Dlaczego więc ludzie takie za
dania rozwiązują bez problemu, natomiast 
zadania abstrakcyjne sprawiają im kłopoty?

Zdaniem Cosmides i Tooby’ego ludzie 
rozumują poprawnie, gdy zadanie ma po
stać umowy społecznej. Jeżeli pijesz piwo, 
mając mniej niż 18 lat, osiągasz korzyść 
bez stosowania się do zasad (ponoszenia 
kosztów) wynikających z twojego wieku. 
Innymi słowy, ludzie skutecznie rozwią
zują zadania polegające na „szukaniu oszu
sta” , czyli kogoś, kto odnosi korzyści, ale 
unika ponoszenia kosztów.

Aby więc ludzie poprawnie rozwiązali 
zadanie, powinno ono zawierać kategorie 
kosztów i korzyści. Cosmides i Tooby 
skutecznie wykluczyli szereg alternatyw
nych odpowiedzi. Na przykład poprawne 
rozwiązanie zadania nie zależy od stopnia 
oswojenia się z opisywaną w nim sytuacją. 
Nawet gdy założenia były niedorzeczne, na 
przykład „jeśli jesteś żonaty, musisz mieć 
tatuaż na czole” albo „jeśli jesz orzechy, 
musisz być bardzo wysoki” , około 75% 
osób udzielało poprawnej odpowiedzi. Gdy 
to samo zadanie formułowano w postaci 
abstrakcyjnego wzoru, odsetek popraw
nych odpowiedzi spadał poniżej 10%. Z ba
dań tych wynika, że w umyśle ludzkim wy
kształcił się mechanizm psychiczny, któ
rego zadaniem jest wykrywanie oszustów7.
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Ustalenia te zostały potwierdzone w bada
niach nad społecznościami z innych obsza
rów kulturowych, na przykład w plemieniu 
Sziwiarów z Ekwadoru.

Działanie mechanizmu wykrywania 
oszustwa zależy od przyjętego stanowi
ska (Gigerenzer, Hug, 1992). Zastanówmy 
się nad następującą zasadą: „jeżeli ktoś 
idzie na emeryturę, to przepracował 10 
lat” . Na czym polegałoby złamanie umowy 
społecznej? To zależy od tego, kogo o to 
zapytamy. Przyjmując punkt widzenia osób 
zatrudnionych, należałoby poszukać pra
cowników, którzy przepracowali ponad 10 
lat, a nie dostali emerytury'. Oznaczałoby 
to złamanie umowy społecznej przez pra
codawcę, który nie wypłacił emerytury 
ludziom, mającym do niej prawo. Przyjmu
jąc natomiast punkt widzenia pracodawcy, 
należałoby poszukać ludzi, którzy prze
pracowali mniej niż 10 lat, ale i tak są 
na emeryturze. Umowa społeczna byłaby 
wówczas pogwałcona przez pracownika, 
który bierze emeryturę, choć nie prze
pracował całych 10 lat. Punkt widzenia 
decyduje więc o tym, jakiego rodzaju 
oszustów szukamy. Jeżeli jesteś pracow
nikiem, stajesz się szczególnie wyczulony 
na nierzetelność pracodawcy; jeżeli jesteś 
pracodawcą, boisz się oszustw ze strony 
twoich pracowników.

Niezbędne są dalsze badania nad teo
rią umowy społecznej oraz nad mecha
nizmami wykrywania oszustów. Pamiętać 
trzeba o podstawowej definicji mechani
zmu psychicznego, zawierającej kategorie 
danych wejściowych, reguł decyzyjnych 
oraz reakcji. Niewiele wiemy o wyczuleniu 
ludzi na pewne określone rodzaje danych 
wejściowych - czy kobiety i mężczyźni są 
szczególnie wyczuleni na pewne rodzaje 
nieuczciwości, takie jak niewierność sek
sualna w małżeństwie (które jest formą 
umowy społecznej)? Wszyscy wiemy, że

ludzie dostają furii, rozpowiadają innym
o zdrajcy i unikają kontaktu z nim w przy
szłości, ale strona reakcji nie została do
tychczas opisana w sposób systemowy. Ja
kie konkretne działania podejmują ludzie, 
kiedy wykryją oszusta, w jakim stopniu 
są one zależne od pokrewieństwa gene
tycznego albo różnic w pozycji społecz
nej? Omówione tutaj badania mają jednak 
charakter przełomowy', ponieważ dowiodły, 
że u ludzi w toku ewolucji wykształ
ciły się mechanizmy psychiczne wykry
wające oszustów, uruchamiane w sytu
acjach wymiany wraz z pojawieniem się 
kosztów i korzyści. Jak konkludują Co
smides i Tooby: „Badania pokazały, że 
nie mamy jakiejś ogólnej zdolności w y
krywania wypadków łamania zasad. Umysł 
ludzki potrafi jednak znakomicie wychwy
cić przypadki łamania zasad, jeżeli nada im 
się postać wskazującą na niedotrzymywa
nie umowy społecznej” (Cosmides, Tooby,
1992, s. 205).

Psychologia przyjaźni

Dotychczas opisywaliśmy dwie główne 
drogi rozwoju zjawisk współpracy i altru
izmu. W rozdziale 8 poddaliśmy analizie 
prawo Hamiltona, wedle którego adaptacje 
odpowiedzialne za rozwój altruizmu mogą 
się pojawić wtedy, gdy koszt dobroczyńcy 
jest niższy niż iloczyn korzyści odno
szonych przez beneficjenta i stopnia po
krewieństwa genetycznego. Innymi słowy, 
jedną z dróg rozwoju altruizmu jest dobór 
krewniaczy.

Drugą drogę ewolucji zjawiska altru
izmu opisaliśmy w poprzedniej części ni
niejszego rozdziału. Chodzi o teorię wza
jemnego altruizmu. Zgodnie z nią altruizm 
pojawia się w efekcie wymiany - poma
gamy jakiemuś człowiekowi w osiągnięciu
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korzyści, a on nam się później odwzajem
nia. Z tą formą altruizmu mamy do czy
nienia wtedy, gdy ponosimy jakieś koszty, 
które później zostają nam wynagrodzone.

Czy te dwie drogi rozwoju zjawiska 
współpracy wyczerpują wszystkie teore
tyczne możliwości? Tooby i Cosmides 
(1996) wskazali na trzecią potencjalną 
drogę rozwoju - wskutek przyjaźni. Za
inspirowały ich do tego potoczne ludz
kie reakcje. Wielu ludzi irytuje się, sły
sząc wywiedzioną z teorii ewolucji opinię, 
według której u podłoża przyjaźni leży 
oczekiwanie wzajemności. Mówią o przy
jemności, jaką sprawia im bezinteresowne 
udzielanie pomocy innym. Jeśli ktoś na
lega, by natychmiast odwzajemnić nam 
naszą przysługę, to odbieramy to raczej 
jako brak przyjaźni (Shackelford, Buss, 
1996). Pomagamy naszym przyjaciołom, 
ponieważ są przyjaciółmi, a nie dlatego, że 
liczymy na przyszłe korzyści. Co więcej
- w małżeństwie, które jest inną formą 
związku opartego na współpracy, tenden
cję do natychmiastowego rewanżu łączy 
się zazwyczaj z niezadowoleniem z ist
niejącej relacji i prawdopodobieństwem jej 
rozpadu (Hatfield, Rapson, 1993; Shackel
ford, Buss, 1996). Czy ludzie sami sie
bie oszukują? Czy tak naprawdę chodzi 
nam o późniejsze korzyści, ale wmawiamy 
sobie, że pomagamy innym z dobrego 
serca? Tooby i Cosmides (1996) twierdzą, 
że powinniśmy wsłuchać się w ludzkie 
odczucia, bo sygnalizują one, że przyjaźń 
może wcale nie opierać się na wzajemnej 
wymianie.

Czy altruizm powinno się  definiować 
na podstaw ie kategorii kosztów? Zgod
nie z obiema dotychczas omówionymi 
ewolucyjnymi teoriami altruizmu pojawia 
się on wtedy, gdy osoba zwana altruistą po
nosi koszty. W altruizmie rodzinnym koszt

altruisty zostaje zrównoważony korzyścią 
odniesioną przez krewnego. W wypadku 
wzajemnego altruizmu koszt ponoszony 
przez altruistę zostaje następnie zrówno
ważony korzyścią wynikającą z odwzajem
nienia altruistycznego uczynku. Krótko 
mówiąc: altruizm definiowano na podsta
wie kosztów ponoszonych przez altruistę.

Co się stanie, jeżeli przeformulujemy 
tę definicję? Zamiast skupiać się na kosz
tach ponoszonych przez altruistę, można 
się zastanowić nad ewolucją mechani
zmów, których zadaniem jest przyspa
rzanie korzyści innym ludziom. Zresztą 
fakt istnienia takich właśnie mechani
zmów (niezależnie od kosztów ponoszo
nych przez altruistę) leżał u podłoża na
szych rozważań. Zastanówmy się nad pro
stym przykładem. Załóżmy, że wybierasz 
się samochodem do ulubionego super
marketu, aby kupić jedzenie na nadcho
dzący tydzień. Twój znajomy pyta, czy nie 
mógłby się z tobą zabrać, bo też chciałby 
kupić parę rzeczy. Przystając na tę prośbę, 
nie ponosisz żadnych dodatkowych kosz
tów - i tak jechałbyś do sklepu. Zgodnie 
z dwoma podstawowymi teoriami altru
izmu twojego uczynku nie da się określić 
tym mianem, bo nie ponosisz kosztów. 
Natomiast zdrowy rozsądek podpowiada, 
że wyświadczasz znajomemu przysługę 
niezależnie od tego, czy z tego powodu 
odnosisz korzyści czy ponosisz koszty. 
Tooby i Cosmides (1996) twierdzą, że 
trzeba zrozumieć ewolucję mechanizmów 
odpowiedzialnych za nasze działania przy
noszące korzyści innym ludziom niezależ
nie od tego, czy z tego tytułu ponosimy 
jakieś koszty.

Patrząc z perspektywy ewolucyjnej, 
im większe koszty działań przynoszących 
innym korzyści, tym rzadziej takie dzia
łania występują. I odwrotnie, im mniej
sze koszty, tym bardziej rozpowszech



296 PROBLEMY ŻYCIA W GRUPIE

nione działania. Kiedy już wykształciły się 
adaptacje odpowiedzialne za przysparza
nie innym korzyści, to dalsza ich ewolu
cja będzie zmierzać do zminimalizowania 
kosztów, a nawet do osiągania własnych 
korzyści. Wynika z tego, że duża klasa 
mechanizmów altruistycznych uchodziła 
dotąd uwadze nauki. Chodzi o mechanizmy 
stymulujące działania przynoszące korzy
ści innym, kiedy działania te są najmniej 
kosztowne, a zarazem korzystne dla działa
jącego podmiotu. Tym samym opuszczamy 
krainę doboru krewniaczego i wzajemnego 
altruizmu, a wkraczamy tam, gdzie panuje 
„paradoks bankiera” .

Paradoks bankiera. Bankierzy pożycza
jący pieniądze stają wobec dylematu - 
pieniędzy potrzebuje więcej ludzi niż banki 
mogą pożyczyć. Bankier musi więc podej
mować trudne decyzje, komu udzielić po
życzki, a komu odmówić. Niektórzy ludzie 
są wiarygodni, więc istnieje wysokie praw
dopodobieństwo, że zwrócą pożyczone pie
niądze. Inni mogą pieniędzy nie oddać, 
wpędzając bank w długi. Paradoks ban
kiera (Tooby, Cosmides, 1996) polega na 
tym, że ci, którzy najbardziej rozpaczliwie 
potrzebują pieniędzy, są zarazem najmniej 
wiarygodnymi klientami; ci natomiast, któ
rzy nie są w aż tak wielkiej potrzebie, są 
postrzegani jako o wiele bardziej wiary
godni kredytobiorcy. Bank pożycza więc 
pieniądze tym, którzy ich tak mocno nie 
potrzebują, a odmawia udzielenia kredytu 
tym, którym jest on najbardziej potrzebny.

Dylemat ten przypomina poważny pro
blem adaptacyjny, przed którym stanęli 
nasi przodkowie. Pomoc, której możemy 
udzielić innym, ma niewielki zakres. Im 
bardziej jednak ktoś jej potrzebuje, tym 
więcej ryzykujemy, udzielając jej, i tym 
mniej możemy liczyć na późniejszą wza
jemność. Kiedy jeden z naszych przodków

dozna) poważnych obrażeń albo zachoro
wał, to rozpaczliwie potrzebował pomocy, 
ale było bardzo mało prawdopodobne, by 
jego współziomkowie chcieli wydatkować 
na niego swoje ograniczone przecież za
soby energii. Nasi przodkowie znajdowali 
się więc w sytuacji podobnej do sytuacji 
bankiera - musieli podejmować decyzję, 
komu i kiedy „udzielić kredytu” . Tak 
jak jedni ludzie są lepszymi kredytobior
cami niż inni, tak i niektórym chętniej 
udzielamy pomocy, wydatkując na nich 
ograniczone zasoby naszej energii.

Jaki rodzaj adaptacji mógł kierować 
tymi trudnymi decyzjami? Po pierwsze, 
ludzie powinni umieć ocenić, czy osoba, 
której udzielają kredytu, będzie chciała 
spłacić go w przyszłości. Czy jest to ktoś, 
kto zwyczajnie wykorzystuje innych, czy 
też umie docenić wyciągnięcie pomocnej 
dłoni i postara się odwzajemnić w przy
szłości? Po drugie, trzeba umieć przewi
dzieć, czy dana osoba będzie w stanie 
spłacić dług. Czy wedle wszelkiego praw
dopodobieństwa los tej osoby odmieni się 
na lepsze, czy też w dalszym ciągu będzie 
się ona znajdować w ciężkim położeniu? 
I po trzecie, czy ta właśnie osoba jest 
najwłaściwszym adresatem naszej pomocy, 
czy może lepiej byłoby, gdybyśmy zużyt
kowali nasze ograniczone bądź co bądź 
zasoby na rzecz kogoś innego?

Jeżeli osoba, której pomagamy, umrze, 
utraci na zawsze pozycję w grupie lub 
zostanie poważnie upośledzona, to nasza 
inwestycja przyniesie straty. W człowieka 
znajdującego się w ciężkim położeniu in
westuje się z większymi oporami niż w ko
goś, komu się dobrze wiedzie. Mogło to 
prowadzić do wykształcenia się adapta
cji, których działanie sprawia, iż zdarza 
się nam odsuwać od ludzi wtedy, gdy 
nas najbardziej potrzebują. Zarazem jednak 
ktoś przeżywający tylko chwilowe kio-
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poty, jak na przykład nieudane polowanie, 
jest szczególnie atrakcyjnym beneficjen
tem. Pomaganie komuś, kto jest w po
trzebie tylko chwilowo, zwiększa szanse 
na to, że nasza pomoc zostanie sowicie 
odwzajemniona. Krótko mówiąc, ewolucja 
powinna faworyzować mechanizmy sprzy
jające podejmowaniu trafnych decyzji co 
do tego, komu i kiedy pomóc. Problem 
jednak pozostaje: z ewolucyjnego punktu 
widzenia najtrafniejszą decyzją jest po
zostawienie nas własnemu losowi wtedy, 
kiedy najbardziej potrzebujemy pomocy. 
Co z tym zrobić? Jak wykształcić mecha
nizmy, dzięki którym inni pomagaliby nam 
wtedy, gdy najbardziej tego potrzebujemy?

Bycie niezastąpionym. Tooby i Cosmi
des (1996) proponują następujące rozwią
zanie tego problemu adaptacyjnego: należy 
stać się niezastąpionym lub niezbędnym. 
Oto hipotetyczny przykład: wyobraź sobie, 
że dwie osoby potrzebują twojej pomocy, 
ale ty możesz pomóc tylko jednej z nich. 
Obie są twoimi przyjaciółmi i korzystasz 
ze znajomości z każdą z nich w równym 
stopniu (np. jedna pomaga ci odrabiać 
zadania z matematyki, a druga udostępnia 
notatki z zajęć, które opuściłeś). Obydwie 
zachorowały jednocześnie, ale ty możesz 
opiekować się tylko jedną. Której po
magasz? Twoja decyzja może zależeć od 
tego, którą z nich jest trudniej zastąpić. 
Możesz na przykład znać kilka osób, które 
udostępniłyby ci notatki, ale żadnej, która 
mogłaby ci pomóc w matematyce. Bie
gły w matematyce przyjaciel jest więc 
trudniejszy do zastąpienia. Osoba łatwa 
do zastąpienia - która daje ci to, co bez 
trudu możesz dostać od innych - jest 
bardziej narażona na to, że ją opuścisz, 
nawet jeżeli wartość pomocy otrzymywa
nej od każdego z przyjaciół jest równa. 
Wynika stąd, że trwałość przyjaźni zależy

częściowo od tego, jak bardzo niezbędni są 
sobie przyjaciele.

Czy możemy naszym działaniem dopro
wadzić do tego, że staniemy się niezbędni, 
a przez to postrzegani przez innych ludzi 
jako szczególnie atrakcyjny obiekt inwe
stycji? Tooby i Cosmides (1996) wskazują 
kilka sposobów. Możemy więc:

1. Odpowiednio wyrabiać sobie reputację; 
dbać o to, by inni dostrzegali nasze 
wyjątkowe cechy.

2. Ustalić przymioty uznawane za rzadki 
a cenny skarb.

3. Ćwiczyć się w rzadkich umiejętno
ściach, na skutek których stajemy się 
naprawdę niezbędni.

4. Szukać grup i osób ceniących to, co 
mamy do zaoferowania, a czego inni nie 
mogą ofiarować. W takiej sytuacji nasze 
zalety nabierają szczególnej wartości.

5. Unikać społeczności, w których nie 
ceni się tego, co mamy do zaofero
wania, lub w których inni potrafią bez 
trudu zrobić to samo co my.

6. Walczyć z rywalami oferującymi innym 
to, co poprzednio sami dostarczaliśmy.

Jak dotąd nie podjęto żadnych ba
dań empirycznych nad skutecznością tych 
strategii. Paradoks bankiera rozwiązujemy, 
stając się niezastąpieni. Powyższe stra
tegie są zresztą tylko sformalizowaniem 
zwykłych sposobów postępowania czło
wieka. Ludzie na przykład wybierają zwy
kle zawód, w którym mogą wykorzystać 
swoje talenty, takie jak sprawność fizyczna 
czy manualna, orientacja przestrzenna, ła
twość uczenia się języków obcych, uzdol
nienia muzyczne itp. Powszechnie też two
rzą małe, wyspecjalizowane grupy - wy
znawcy jednej religii odrywają się od niej, 
tworząc różne wyznania i sekty, psycho
logowie zaś dzielą się na różne „szkoły” .
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Czujemy się zagrożeni, gdy w naszej 
dziedzinie pojawia się „cudowne dziecko” , 
przewyższające nas talentem i oferujące 
zbiorowości to, co dotąd my sami jej za
pewnialiśmy. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie 
hołubią swoją indywidualność i wyjątko
wość, dzięki której stają się niezastąpieni. 
Zwiększają się wówczas szanse przyjaźni 
na dobre i na zle.

„Przyjaciele na dobrą pogodę” , 
głębokie zaangażowanie i dylematy 
współczesnego życia. Łatwo być przy
jacielem, kiedy wszystko dobrze idzie. 
Wszak prawdziwych przyjaciół poznaje się 
w biedzie. Dopiero kiedy mamy kłopoty, 
widzimy, kto jest naszym prawdziwym 
przyjacielem. Znamy wszyscy „przyjaciół

na dobra pogodę” , będących przy nas 
wtedy, gdy nie gnębi nas żadna bieda. 
Natomiast znalezienie prawdziwego przy
jaciela, na którym można polegać w trud
nych chwilach, bywa nie lada zadaniem.

Niestety, kiedy wszystko dobrze idzie, 
to przyjaciele prawdziwi i ci „na dobrą 
pogodę” zachowują się bardzo podobnie. 
Trudno odróżnić prawdziwego przyjaciela, 
gdy niebo jest czyste, a woda spokojna. 
„Przyjaciele na dobrą pogodę” udają praw
dziwych, więc poważnym problemem ada
ptacyjnym jest odróżnienie prawdziwych 
przyjaciół, szczerze zainteresowanych na
szym powodzeniem, od przyjaciół fał
szywych, którzy znikną, kiedy będziemy 
ich naprawdę potrzebować (Tooby, Co
smides, 1996). W toku ewolucji powinny 
się wykształcić mechanizmy pozwalające

Poważnym problemem adaptacyjnym człowieka jest umiejętność odróżnienia prawdziwych przyjaciół, rzeczywiście 

nam przychylnych, od „przyjaciół na dobrą pogodę".
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na dokonywanie trafnych rozróżnień. Nie
zbitym dowodem przyjaźni jest pomoc, 
którą otrzymujemy w ciężkich chwilach. 
Ma ona o wiele większe znaczenie niż 
pomoc udzielana w chwilach powodzenia. 
Intuicyjnie wydaje się, że rzeczywiście 
potrafimy odróżniać takie momenty. Do
kładamy starań, by jak najlepiej wyra
zić naszą wdzięczność i obiecujemy ni
gdy nie zapomnieć o osobie, która nam 
pomogła.

Jednak życie w naszych czasach ce
chuje pewien paradoks (Tooby, Cosmides, 
1996). Ludzie starają się unikać poważ
nych kłopotów, a wiele „wrogich sił na
tury” , stanowiących dla naszych przodków 
poważne zagrożenie, zostało okiełznanych. 
Prawo chroni nas przed rabunkiem, napa
dem i morderstwem. Policja robi często 
to, co przedtem należało do przyjaciół. 
Medycyna skutecznie walczy z chorobami. 
Nasze środowisko jest na ogól bezpiecz
niejsze niż środowisko naszych przodków. 
Paradoksalnie więc cierpimy na brak dra
matycznych zdarzeń, które pozwalałyby 
nam ocenić, kto naprawdę nam sprzyja, 
a kto jest jedynie „przyjacielem na dobrą 
pogodę” . Być może poczucie samotności 
i alienacji, którego wielu ludzi obecnie do
świadcza, poczucie braku głębokich więzi 
przy dużej liczbie kontaktów pozornie cie
płych i przyjacielskich bierze się z braku 
dramatycznych wydarzeń, pozwalających 
rozpoznać szczerych przyjaciół (Tooby, Co
smides, 1996).

Ograniczona liczba nisz przyjaźni.
Zgodnie z nakreśloną powyżej teorią ewo
lucji przyjaźni, sformułowaną przez To- 
oby’ego i Cosmides, każdy człowiek ma 
ograniczoną ilość czasu i energii. Decydu
jąc się pójść w jedno miejsce, wykluczamy 
zarazem inne, a postanawiając zaprzyjaźnić 
się z jednym człowiekiem, tym samym

postanawiamy nie przyjaźnić się z in
nym. Według tej teorii każdy człowiek ma 
ograniczoną liczbę nisz przyjaźni, więc 
pojawia się problem adaptacyjny trafnego 
ich wypełnienia. Teoria ta prowadzi do in
nych konsekwencji niż teoria wzajemnego 
altruizmu, w której przysparza się innym 
korzyści w nadziei na odwzajemnienie. 
Tooby i Cosmides (1996) wskazują na kilka 
innych czynników decydujących o wyborze 
przyjaciół.

1. Liczba zajętych miejsc. Ilu przyjaciół 
masz obecnie? Czy są to prawdziwi 
przyjaciele? Jeżeli jest ich niewielu, to 
mechanizm psychiczny powinien skła
niać cię do takich działań, jak za
wieranie nowych przyjaźni, pogłębianie 
istniejących lub podnoszenie własnej 
atrakcyjności w oczach ewentualnych 
przyszłych przyjaciół.

2. Pozytywne efekty uboczne. Po
wiedzmy, że w twoim sąsiedztwie 
mieszka ktoś zbudowany jak Arnold 
Schwarzenegger. Sama jego obecność 
odstrasza chuliganów i przestępców, 
więc korzystasz, bo mniej podejrzanych 
typów zagraża tobie i twojej rodzinie. 
A przecież nie dla twoich korzyści 
sąsiad spędzał długie godziny w si
łowni. Niektórzy ludzie przysparzają 
innym korzyści samą swą obecnością 
albo uczynkami, wcale nie objawiając 
świadomych zamiarów altruistycznych. 
W ekonomii zwane jest to pozytyw
nym efektem ubocznym.
Ludzie obdarzeni specjalnymi zdolno
ściami lub umiejętnościami - znajo
mością języków, łatwością znajdowania 
owoców leśnych, wody czy zwierzyny
- przynoszą korzyści swoim współ
towarzyszom niezależnie od własnych 
intencji. Ci, których działania promie
niują pozytywnymi skutkami ubocz
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nymi, są poszukiwanymi przyjaciółmi, 
a skutki te mają większą wartość 
niż ewentualna ich pomoc udzielana 
świadomie. Należałoby więc oczeki
wać, że w procesie doboru powinny 
się ukształtować mechanizmy rozpo
znawania i właściwego oceniania takich 
ludzi oraz skłonność do przyjaźnienia 
się z nimi.

3. Wybierajmy ludzi, którzy dobrze 
nas rozumieją. Pomaganie komuś jest 
łatwiejsze, jeżeli go rozumiemy i potra
fimy przewidywać jego potrzeby. Jeżeli 
przyjaciel rozumie twój system war
tości, twoje pragnienia i poglądy, jego 
pomoc będzie dla ciebie szczególnie 
skuteczna, a on sam dozna niewielkiego 
uszczerbku. Natomiast ktoś nie rozu
miejący ciebie może przeoczyć mo
ment, w którym potrzebujesz pomocy. 
Każdemu z nas zdarzy się spotkać 
kogoś, kto intuicyjnie wyczuwał, o co 
nam chodzi. Tacy ludzie to doskonały 
materiał na przyjaciela.

4. Wybierajmy ludzi, którzy uważają 
nas za niezastąpionych. Jeśli ktoś 
uważa, że jesteś niezastąpiony, to bar
dziej zależy mu na twoim dobrym sa
mopoczuciu niż komuś, dla kogo jesteś 
jednym z wielu. Przyjaźń z ludźmi, 
którzy uważają nas za niezastąpionych, 
daje więcej korzyści.

5. Wybierajmy przyjaciół, którzy chcą 
tego samego, co my. Przestawanie 
z ludźmi, którzy wyznają ten sam 
system wartości, przynosi wspaniale 
rezultaty. Kształtując swoje otoczenie 
zgodnie z własnymi pragnieniami i po
glądami, dostosowują je zarazem do 
twoich pragnień i poglądów, ponieważ 
są one takie same. Weźmy pospolity 
przykład. Załóżmy, że uwielbiasz sza
lone przyjęcia, i twój przyjaciel też. 
Szuka on więc takich przyjęć i bywa

często na nie zapraszany. Ponieważ je
steście zaprzyjaźnieni, to i tobie zdarza 
się z tego korzystać. Nie ponosząc 
wielkich kosztów, twój przyjaciel do
starcza ci korzyści, po prostu dlatego, 
że macie podobne upodobania. Podobny 
pożytek ty przynosisz swoim przy
jaciołom, kształtując swoje otoczenie. 
Wybór przyjaciół o wspólnych upodo
baniach i zapatrywaniach jest więc obo
pólnie korzystny.

Jako że dysponujemy ograniczoną liczbą 
„nisz przyjaźni”, ewolucja powinna fawo
ryzować rozwój mechanizmów psychicz
nych kontrolujących stopień niezbędności 
każdego z naszych przyjaciół oraz odno
szone przez nas korzyści - nie tylko te, 
które są nam celowo przysparzane, ale 
również te, które wynikają ze wspólnego 
systemu wartości lub są skutkami ubocz
nymi. Zdaniem Tooby’ego i Cosmides 
(1996) podstawowym zagrożeniem przy
jaźni nie jest nierzetelność, jak to było 
w wypadku związków opartych na wza
jemnej wymianie. Jest nim natomiast nie
umiejętność zbudowania związku opartego 
na głębokiej wzajemnej więzi oraz utrzy
mywanie kontaktów z fałszywymi przyja
ciółmi zamiast z prawdziwymi. Mechani
zmy psychiczne monitorowania przyjaźni 
powinny być więc wyposażone w specjalne 
czujniki, sygnalizujące spadek zaangażo
wania drugiej strony, wykrywające obec
ność innej osoby, która mogłaby lepiej 
wypełnić nasze drogocenne „nisze przy
jaźni” , a także mierzące stopień naszej 
niezbędności w oczach innych ludzi.

Głębokie zaangażowanie kontra wza
jemna wymiana. Dzisiejszy świat cha
rakteryzują kontakty oparte na zasadach 
wzajemnej wymiany. Ilekroć kupujemy coś 
w sklepie, wymieniamy pieniądze na to
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wary. Gdy płacimy za obiad zjedzony ze 
znajomym, to nasz towarzysz zrewanżuje 
się przy następnej okazji. To również jest 
przykład wzajemnej wymiany. Jednak zwy
kle wymiana taka nie jest cechą przyjaźni. 
Przeciwnie, otwarte oczekiwanie od kogoś 
natychmiastowego rewanżu jest oznaką 
powierzchowności kontaktów (Tooby, Co
smides, 1996).

Przyjaźń charakteryzuje się zupełnie 
innym układem uczuć i oczekiwań. Towa
rzystwo przyjaciela sprawia nam przyjem
ność, cieszymy się też z jego sukcesu. 
Wspólnota poglądów i wyznawanych war
tości daje nam głęboką satysfakcję. Poma
gamy naszym przyjaciołom, nie oczekując 
natychmiastowego rewanżu. Powszechne 
obecnie poczucie głębokiej alienacji wy
nika zdaniem Tooby’ego i Cosmides (1996) 
z tego, że dzisiejszy świat opiera się na 
zasadzie wzajemnej wymiany, brakuje na
tomiast w nim głębokich więzi charaktery
zujących prawdziwą przyjaźń. Przyszłe ba
dania w zakresie psychologii ewolucyjnej 
niewątpliwie ukażą bogatą konstelację me
chanizmów psychicznych prowadzących do 
powstania głębokiej więzi.

K orzyści p łynące z przyjaźni oraz jej 
koszty

Przyjaźń może przynieść wieie korzyści 
bezpośrednio lub pośrednio związanych 
z reprodukcją. Przyjaciele wspomagają nas 
pożywieniem, udzielają schronienia, za
pewniają opiekę w czasie choroby, zwięk
szając nasze szanse przetrwania. Mogą też 
zapoznać nas z potencjalnym partnerem, 
pomagając nam rozwiązać adaptacyjny pro
blem reprodukcji. Bywa jednak również, że 
stają się naszymi rywalami. Mogą nam za
szkodzić, zdradzają naszym wrogom ważne 
informacje na nasz temat, rywalizując o te

same dobra, a nawet o te same osoby. 
Trudno dokładnie ocenić korzyści płynące 
z przyjaźni oraz jej koszty.

Przyjaźń przyjaźni nierówna. Jednym 
z czynników tego zróżnicowania jest pleć. 
Możemy przyjaźnić się z osobą tej samej 
lub przeciwnej płci; potencjalne koszty 
i korzyści każdej z tych przyjaźni są zu
pełnie inne. W przyjaźni osobników tej 
samej płci istnieje potencjalne ryzyko ry
walizacji o partnera. W przyjaźni osób 
różnej płci nie ma takiego zagrożenia. 
Ten drugi typ przyjaźni niesie ze sobą 
potencjalną korzyść w postaci małżeństwa. 
Bleske i Buss (w recenzji) przetestowali 
pewną liczbę hipotez na temat korzyści 
i kosztów przyjaźni, zadając respondentom 
dwa pytania: (1) o korzyści lub koszty 
wynikające z przyjaźni oraz (2) o często
tliwość korzyści lub kosztów.

Pierwsza hipoteza zakładała, ż.e męż
czyźni częściej niż kobiety traktują przy
jaźń z osobnikiem płci przeciwnej jako spo
sobność do przelotnego kontaktu seksual
nego. Wynika ona z logiki teorii inwesty
cji rodzicielskiej (Trivers, 1972). W  toku 
ewolucji gatunku ludzkiego mężczyźni byli 
płcią mniej inwestującą, a ich sukces re
produkcyjny zależał przede wszystkim od 
liczby partnerek seksualnych. U mężczyzn 
wykształciło się więc silne pragnienie 
posiadania wielu partnerek seksualnych, 
włączając w to przyjaciółki.

Jak przewidywano, mężczyźni o wiele 
częściej niż kobiety wskazywali na uła
twiony dostęp seksualny jako korzyść 
z przyjaźni z osobnikiem płci przeciwnej 
(ryc. 9.3). Częściej niż kobiety wspominali 
również o nieodwzajemnionym pociągu 
seksualnym do przyjaciela płci przeciwnej. 
Kobiety natomiast częściej niż mężczyźni 
wspominały, że ich przyjaciel zaangażował 
się w ten związek uczuciowo, choć bez



302 PROBLEMY ŻYCIA W GRUPIE

2,0- 

1,5 ~ 

1,0

0,5 

0 rtei
OTSP OOP Przyjaźń

RYCINA 9.3 Korzyści ptynące z przyjaźni: 
potencjalny dostęp seksualny

Wyniki dowodzą, że mężczyżni znacznie częściej niż 
kobiety uważają dostęp seksualny za korzyść z takiego 
związku.
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A. Bleske, D. M. Buss, The ewlutionary psychology of 
special „Iriendships". Wystąpienie w czerwcu 1997 roku 
na V konferencji Humań Behavior and Evolution Society 
w University of Arizona wTucson.

wzajemności (ryc. 9.4). Co więcej, ko
biety w takich związkach częściej odma
wiały przyjaciołom seksu niż mężczyźni. 
Wszystko to potwierdza hipotezę, że męż
czyźni częściej niż kobiety szukają w przy
jaźni z osobnikiem płci przeciwnej okazji 
do seksu.

Wedle drugiej hipotezy dla kobiet czę
ściej niż dla mężczyzn korzyść z tego 
typu związku polega na zapewnieniu so
bie ochrony. Te kobiety, którym w toku 
ewolucji udawało się pozyskiwać zasoby 
(np. pożywienie i dobra materialne) oraz 
zapewniać sobie ochronę, odnosiły więk
szy sukces reprodukcyjny. Bleske i Buss 
(w recenzji) założyli, że u kobiet wy
kształciło się upodobanie do mężczyzn 
potrafiących zapewnić im zasoby i ochronę, 
lub rokujących w tej mierze duże nadzieje.

Potwierdzając tę hipotezę, kobiety mówiły, 
że rzeczywiście ich przyjaciele zapewniają 
im ochronę. W skali od 0 do 6 punktów 
wypadki kobiet mówiących o ochronie ze 
strony mężczyzn zsumowały się przecięt
nie w 3,06 punktu, podczas gdy relacje 
mężczyzn na ten sam temat dały jedynie 
1,68 punktu. Jest to znacząca różnica.

Trzecia hipoteza zakładała, że dzięki 
przyjaźni z osobą płci przeciwnej ludzie 
zbierają informacje o tej płci. Zakładając, 
że przyjaciel przeciwnej płci najprawdo
podobniej nieźle ją zna, mężczyźni i ko
biety powinni traktować takie informa
cje jako istotną korzyść płynącą z tego 
typu związku. Jeżeli pozyskiwanie wiedzy
o upodobaniach płci przeciwnej w zakresie 
kontaktów stałych i przelotnych pomo
gło kobietom i mężczyznom rozwiązać 
liczne problemy adaptacyjne, to powinni
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RYCINA 9.4 Zaangażowanie uczuciowe ze strony 
przyjaciela

Kobiety częściej niż mężczyżni mówity o sytuacji, w której 
ich przyjaciel płci przeciwnej zaangażował się w związek 
uczuciowo, ale bez wzajemności.
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na V konferencji Humań Behavior and Evolution Society 
w University of Arizona w Tucson.
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oni uważać zdobywanie takich informa
cji za bardzo korzystne. Rzeczywiście, 
mężczyźni i kobiety wspominali częściej
o pozyskiwaniu tego typu informacji od 
przyjaciół odmiennej płci (2,84) niż od 
przyjaciół tej samej płci (1,86). Natomiast 
w przyjaźniach osób tej samej płci ko
biety częściej niż mężczyźni zdobywały od 
przyjaciół wiedzę tego typu (2,15 wobec 
1,48). 'len rodzaj korzyści jest więc bar
dziej charakterystyczny dla przyjaźni mię
dzy kobietami niż między mężczyznami. 
Ponadto większość mężczyzn uznało, że 
korzystniej jest otrzymywać takie infor
macje od przyjaciółki (4,15) niż od przyja
ciela (3.12). W sumie badania empiryczne 
potwierdziły hipotezę, że dzięki przyjaźni 
zdobywa się wiedzę o przedstawicielach 
płci przeciwnej.

Według czwartej hipotezy zarówno ko
biety, jak i mężczyźni uznają rywalizację
o partnera za potencjalny koszt przyjaźni 
z osobą tej samej płci. Można przypuścić, 
że przyjaciół tej samej płci łączy podo
bieństwo zainteresowań, charakterów i gu
stów, więc łatwo może się zdarzyć, iż przy
padnie im do serca ta sama osoba. Zgodnie 
z przewidywaniami mężczyźni i kobiety 
wspominali o rywalizacji o partnera mię
dzy przyjaciółmi tej samej płci (1,03). Ry
walizacja taka nie zdarzała się wprawdzie 
zbyt często, ale i tak o wiele częściej niż 
rywalizacja seksualna o partnera między 
osobami płci przeciwnej (0,14). Co wię
cej, mężczyźni i kobiety zgodnie uznali 
ewentualność rywalizacji o partnera sek
sualnego za bardziej kosztowną w wypadku 
przyjaźni osób tej samej płci (1,12) niż 
w przyjaźni osób płci przeciwnej (0,71). 
Te dane pokazują, że rywalizacja seksualna 
nie odbywa się wyłącznie między obcymi 
sobie osobnikami tej samej płci. Co cie
kawe, mężczyźni częściej niż kobiety mó
wili o rywalizacji z przyjacielem tej samej

płci (1,35 wobec 0,79). Możliwe, że wynika 
to z silniejszej u mężczyzn skłonności do 
seksu przelotnego. Badania potwierdzają 
więc, że w przyjaźni między osobami tej 
samej płci, zwłaszcza wśród mężczyzn, 
pojawia się niekiedy rywalizacja o partnera 
seksualnego i że jest ona postrzegana jako 
potencjalny koszt takiego związku.

Odróżnienie korzyści z przyjaźni od jej 
funkcji. Przyjęcie perspektywy ewolucyj
nej wymaga dokonania rozróżnienia mię
dzy korzyściami a funkcjami. Na przy
kład jedną z korzyści posiadania kciuka 
(ustawionego przeciwnie do reszty pal
ców) jest możliwość używania nożyczek 
albo operowania joystickiem, ale bez wąt
pienia te dzisiejsze korzyści nie należą do 
funkcji kciuka, nie są bowiem problemami 
adaptacyjnymi, które kciuk ma za zadanie 
rozwiązać (chyba że weźmiemy pod uwagę 
bardziej abstrakcyjne funkcje, na przykład 
posługiwanie się narzędziami). Podobnie 
współczesna przyjaźń może dostarczać 
wielu korzyści, takich jak pomoc w odra
bianiu lekcji albo w obsłudze komputera, 
nieuważanych jednak za właściwe funkcje 
przyjaźni. Uznanie czegoś za właściwą 
funkcję przyjaźni oznacza przyjęcie założe
nia, że w toku ewolucji przyjaźń regularnie 
pomagała rozwiązywać określony problem 
adaptacyjny.

Badania Bleskego i Bussa nie pozwalają 
na ostateczne rozróżnienie między korzy
ściami a funkcjami przyjaźni. Na przy
kład przyjęcie hipotezy, że jedną z funkcji 
przyjaźni jest w wypadku kobiet zyskanie 
ochrony, wymagałoby odpowiedzi na na
stępujące pytania: (1) czy kobiety pragną 
przyjaźnić się z ludźmi, którzy zapewniają 
tę korzyść? (2) Czy wybierają przyjaciół 
na podstawie tego kryterium? (3) Czy 
zrywają przyjaźń, jeżeli w momencie za
grożenia okazuje się, że nie spełnia ona
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tego wymogu? (4) Czy uznają ochronę za 
ważną korzyść z przyjaźni? (5) Czy kobiety 
i mężczyźni odmiennie postrzegają znacze
nie tego czynnika? (6) Czy odpowiedzi na 
powyższe pytania są takie same w różnych 
kulturach?

Wspomniane badania wskazują tylko na 
niektóre aspekty zagadnienia, takie jak po
strzeganie korzyści przez zainteresowane

osoby, częstotliwość ich osiągania oraz 
różnice między kobietami a mężczyznami 
w postrzeganiu korzyści i częstości ich 
osiągania. Choć badania te nie pozwalają na 
definitywne odróżnienie korzyści z przy
jaźni od jej funkcji, wyodrębniają pewne 
korzyści, które mogłyby dobrze służyć 
jako funkcje przyjaźni. Kwestia ta wymaga 
dalszych badań.

Podsumowanie

Rozpoczęliśmy niniejszy rozdział od na
kreślenia problemu altruizmu, a więc ta
kich właściwości organizmu, które wspo
magają ewolucję innych osobników, na
wet ze szkodą dla altruisty. Jest wielką 
zagadką, jak altruizm mógł się rozwinąć, 
skoro jest przeciwny logice prawa Ha
miltona. Jednej odpowiedzi dostarcza teo
ria wzajemnego altruizmu, stwierdzająca 
możliwość rozwoju mechanizmów psy
chicznych odpowiedzialnych za przyspa
rzanie korzyści osobom niespokrewnio- 
nym, jeżeli odbiorca tych korzyści odwza
jemni je w przyszłości. Najpoważniejszym 
wyzwaniem dla zjawiska wzajemnego al
truizmu jest problem nierzetelności. Lu
dziom zdarza się bowiem odnosić korzyści, 
a następnie unikać rewanżu za przysługę 
altruisty.

Rozwiązanie tego problemu wyłoniło 
się podczas turnieju komputerowego prze
prowadzonego przez Roberta AxeIroda. 
Stwierdził on wysoką skuteczność stra
tegii „wet za wet” , w której gracz lo
jalnie współpracuje w pierwszym ruchu, 
a w następnych odwzajemnia posunięcia 
drugiego gracza. Sprzyjała ona rozwojowi 
lojalnej współpracy, a jednocześnie roz

wiązywała problem nierzetelności, natych
miast wymierzając za nią karę.

W świecie zwierząt pełno jest przy
kładów wzajemnego altruizmu. Nietoperze 
wampir '̂ dzielą się zdobytą krwią z przy
jaciółmi, którym danej nocy nie powio
dły się łowy; następnie przyjaciele od
wzajemniają się, dzieląc się krwią przede 
wszystkim z tymi, którzy im uprzednio 
pomogli. Pawiany, koczkodany i szympansy 
również tworzą przymierza oparte na wza
jemności. Pawiany i koczkodany pomagają 
przede wszystkim tym, od których przed
tem otrzymały pomoc. Tworzą one stale 
związki, istnieje więc wielkie prawdopodo
bieństwo, że przyjaciel wzywający pomocy 
następnym razem udzieli jej, gdy się go
o to „poprosi” . Te akty pomocy opierają się 
na zasadzie wzajemnego altruizmu, a nie 
pokrewieństwa. U szympansów przymie
rza tworzą między sobą samce, samice 
oraz samce z samicami.

Teoria umowy społecznej twierdzi, że 
w toku ewolucji wykształciło się u czło
wieka pięć zdolności poznawczych umoż
liwiających pokonanie problemu nierzetel
ności oraz rozwój udanej wymiany spo
łecznej. Ludzie muszą więc umieć rozpo
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znawać inne osoby, pamiętać przeszłość 
wzajemnych kontaktów, rozpoznawać po
trzeby i pragnienia innych, umieć mówić
o swoim nastawieniu oraz przeliczać war
tość ogromnej liczby różnych dóbr. Wy
posażeni są też w mechanizmy wykrywa
nia oszustów, co ujawniły badania stwier
dzające duże umiejętności rozwiązywania 
zadań logicznych, jeżeli tylko nada im 
się formę umowy społecznej. Szczególną 
czujność zachowujemy wobec osób, które 
odnoszą korzyści, a nie chcą dotrzymywać 
swoich zobowiązań.

Ewolucja przyjaźni stwarza szczególny 
problem, przypominający paradoks ban
kiera. Choć banki zajmują się pożycza
niem pieniędzy, to za najmniej wiarygod
nych kredytobiorców uważają tych, którzy 
właśnie najbardziej pieniędzy potrzebują. 
Banki udzielają więc kredytów tym, któ
rzy ich tak mocno nie potrzebują, od
mawiając jednocześnie kredytów najbar
dziej potrzebującym. Podobnie my sami, 
będąc w potrzebie, jesteśmy dla naszych 
przyjaciół najmniej wiarygodnymi „kredy
tobiorcami” , niedającymi gwarancji zwrotu 
poniesionych nakładów. Jednym ze spo
sobów rozwiązania tego paradoksu jest 
stanie się niezastąpionym. Jeżeli dajemy 
ludziom coś, czego nikt inny im nie ofe
ruje, naszym przyjaciołom bardzo zależy 
na naszym powodzeniu i w razie potrzeby 
natychmiast spieszą nam z pomocą. Trzeba

jednak umieć odróżniać prawdziwych przy
jaciół od „przyjaciół na dobrą pogodę” . 
Prawdziwych przyjaciół poznajemy po ich 
zachowaniu w trudnych dla nas chwilach. 
Niewykluczone, że doświadczane przez 
wielu z nas poczucie alienacji bierze się 
stąd, że ludzie, pokonawszy wiele „wrogich 
sił natury” , coraz rzadziej stają wobec 
sytuacji bez wyjścia, w których najlepiej 
poznaje się dobrych przyjaciół. Choć mają 
wielu znajomych, często czują, że nie są im 
oni naprawdę oddani.

Prowadzono również badania nad funk
cjami przyjaźni w zależności od korzyści 
i kosztów z nią związanych. Ludzie przy
jaźnią się zarówno z osobami tej samej płci, 
jak i płci przeciwnej, ale badania wskazują 
na to, że funkcje przyjaźni inne są u kobiet, 
a inne u mężczyzn. Mężczyźni częściej 
niż kobiety uważają za korzyść z przy
jaźni z osobą płci przeciwnej przelotny 
kontakt seksualny. Dla kobiet natomiast 
taką korzyścią jest męska ochrona. I dla 
kobiet, i dla mężczyzn istotnym pożytkiem 
z przyjaźni z osobą płci przeciwnej jest 
zdobywanie informacji o tej płci.

Jednym z kosztów przyjaźni z osobą tej 
samej płci jest niebezpieczeństwo rywali
zacji z nią o partnera seksualnego. Zda
rza się to częściej między mężczyznami 
niż między kobietami. Może dlatego, że 
mężczyźni, dążąc usilniej do kontaktów 
przelotnych, częściej ze sobą rywalizują.



10  Agresja i wojna

Z  ewolucyjnego punktu ividzenia za wojny odpowiedzialny jest 
pierwiastek męski.

Robert Wright (1995)

Pewnego styczniowego popołudnia 1974 
roku osiem szympansów z Parku Narodo
wego Gombe w Tanzanii utworzyło grupę 
bojową i ruszyło na południe (Wrangham, 
Peterson, 1996). Przemieszczając się ku 
granicy swojego terytorium, zachowywały 
niezwykłą ostrożność. Wreszcie ją prze
kroczyły, a za nimi podążył Hillali Matama, 
badacz z zespołu Jane Goodall. Nieopodal 
znajdował się Godi, młody, dwudziesto
jednoletni szympans. Siedział na drzewie 
i rozkoszował się dojrzałymi owocami. 
Zwykle wyprawiał się po jedzenie ze swo
imi towarzyszami, sześcioma szympan
sami z Kahama, ale tym razem postanowił 
iść sam.

Godi spostrzegł obcych, gdy byli już 
obok jego drzewa. Rzucił się do ucieczki, 
ale tamci dogonili go i powalili na zie
mię, chwytając za nogi. Przewodzący na
pastnikom Humphrey przygwoździł ręce 
Godiego do ziemi, a pozostałe szympansy 
obstąpiły go wkoło, wcisnęły jego pysk

w ziemię i przy akompaniamencie dzikich 
wrzasków zaczęły go gryźć, bić i skakać po 
nim. Wyglądały jak gang nastolatków znę
cających się nad nieszczęśnikiem, który 
przypadkowo znalazł się w niewłaściwym 
miejscu i czasie. Po 10 minutach skoń
czyły. Godi widział, jak napastnicy oddalają 
się w stronę swojego siedliska. Krwawi! 
z kilkunastu ran, a jego ciało było cale 
sine. Badacze nigdy więcej go nie zo
baczyli. Choć nie zginął na miejscu, to 
przypuszczali, że zdechł w ciągu kilku dni 
od napadu.

Napad ten jest wart odnotowania nie 
z powodu jego brutalności ani też prze
myślności, z jaką napastnicy pozbawili swą 
ofiarę możliwości obrony, lecz dlatego, że 
wtedy po raz pierwszy człowiek zaobser
wował rajd szympansów na obce tery
torium zakończony śmiertelnym atakiem 
na wroga. Pozwoliło to zakwestionować 
długo kultywowany pogląd, że wszystkie 
naczelne są nastawione pokojowo, a tylko
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człowiek zabija współbraci. Napad szym
pansów poda] też w wątpliwość inne za
korzenione mniemanie, jakoby społecz
ność małp była przykładem „pierwotnej, 
arkadyjskiej niewinności” i pokojowego 
„raju, który człowiek utracił” (Ardry, 1966, 
s. 222). Przeciwnie, badacze stwierdzili, 
iż „agresywność samców, rzucająca cień 
na całą społeczność szympansów, jest tak 
wielka, że samotne spotkanie z obcą grupą 
oznacza śmierć” (Wrangham, Peterson, 
1996, s. 21).

Oczywiście ludzie to nie szympansy 
i musimy strzec się powierzchownych 
analogii. Przypadki agresji u szympan
sów same z siebie nie muszą nic mówić
0 agresji wśród ludzi. Jednak Wrangham
1 Peterson (1996) poczynili interesujące 
spostrzeżenie. Spośród miliona gatunków 
żyjących stworzeń, włączając w to 4000 
gatunków ssaków, tylko u dwóch gatunków 
zaobserwowano inicjowaną przez samce 
agresję terytorialną, w ramach której za

wiera się przymierza, dokonuje napadów 
na sąsiednie tereny oraz zabija przedstawi
cieli własnego gatunku. Są to szympansy 
i ludzie.

Ludzie, podobnie jak szympansy, two
rzą agresywne, męskie koalicje, w ramach 
których wspierają się wzajemnie podczas 
napadów na innych. Historia ludzkości 
obfituje w takie wypadki: Spartanie i Ateń- 
czycy, krzyżowcy, Hatfieldowie i McCoy- 
owie*, Palestyńczycy i Żydzi, Tutsi i Hutu. 
We wszystkich kulturach mężczyźni łączą 
się, by atakować inne grupy lub się bronić. 
Ten wzór działań agresywnych, niespoty
kany u innych gatunków, występuje u lu
dzi i szympansów (Wrangham, Peterson, 
1996)**".

Można więc zapytać: jakie jest źródło 
ludzkiej agresji? Co nią rządzi - kto ją prze
jawia i w jakich okolicznościach? Dlaczego 
występuje ona w takich właśnie, a nie 
innych formach? Niniejszy rozdział po
święcony jest odpowiedziom na te pytania.

Schyłek teorii instynktów

Współczesne psychologiczne teorie agre
sji często tłumaczą ją ogólnymi mechani
zmami uczenia się w połączeniu z plagami 
współczesnego życia - przemocą w kinie 
i w telewizji, systemem edukacji w zachod
nich społeczeństwach, militarnymi zabaw
kami w rękach dzieci (Berkowitz, 1993).

Mówi się na przykład, że dzieci stają 
się agresywne na skutek oglądania agresji 
w telewizji (Berkowitz, 1993; Eron, 1982; 
Huesmann, Eron, 1986). Choć czynniki te 
niewątpliwie przyczyniają się do rozwoju 
agresji, to nie mogą służyć jako jej zu
pełne wyjaśnienie. Nie tłumaczą bowiem

* Amerykańskie rodziny, które pod koniec X IX  w. toczyły ze sobą wieloletnią wojnę rodową 
(przyp. red.).
** Zjawisko formowania koalicji samców nie jest tak wyjątkowe, jak sugeruje to D. M. Buss. 
Np. samce lwów formują grupy kawalerskie, które podejmują wspólne wysiłki, aby przechwycić 
kontrolę nad grupą samic. Narażają przy tym swoje życie, gdyż samce aktualnie władające grupą 
stawiają bezwzględny opór, korzystając przy tym ze wsparcia samic. Umiejętność współdziałania 
i prowadzenia skutecznej „polityki” rozbijającej jedność grupy, poprzedzającej ostateczną (często 
śmiertelną dla jednej z koalicji) rozprawę, stanowi o sukcesie bądź porażce (przyp. red. meryt.).
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znalezisk paleontologicznych, z których 
niedwuznacznie wynika, że człowiek po
sługiwał się przemocą tysiące lat przed 
wynalezieniem telewizji, armat, a nawet 
przed powstaniem zachodniej cywilizacji 
(Trinkaus, Zimmerman, 1982). Nie tłuma
czą rozpowszechnienia przemocy w tra
dycyjnych społecznościach, rozwijających 
się z dala od wpływów zachodniej cywili
zacji oraz telewizji (np. Chagnon, 1983). 
Na przykład w wenezuelskim plemieniu 
Yanomamö 30% mężczyzn ginie z rąk 
wspólplemieńców albo członków sąsied
nich plemion (Chagnon, 1988). Można by 
przypuszczać, że członkowie tego ple
mienia są bardzo brutalni, gdyby nie 
to, że w tradycyjnych społecznościach 
wzajemne zabijanie się ludzi jest raczej 
normą niż wyjątkiem, czego przykładami 
mogą być plemiona Ache z Paragwaju 
(Hill, Hurtado, 1996) czy Tiwi z północ
nej Australii (Hart, Pilling, 1960). Na
wet w stosunkowo spokojnym plemieniu 
!Kung San z Botswany odsetek zabójstw 
jest większy niż na ulicach Detroit (Daly, 
Wilson, 1988). Trzeba więc szukać in
nych wyjaśnień, które nie odwoływałyby 
się wyłącznie do zjawisk współczesnego 
świata, takich jak przemoc w telewizji 
i innych mass mediach, obyczaje zachod
niej cywilizacji, zabawki, przeludnienie czy 
alienacja.

Większość podręczników  psychologii 
społecznej zawiera rozdziały na temat 
agresji, tłumaczonej na różne sposoby (np. 
Myers, 1995; Sabini, 1995). Wśród „wy
jaśnień biologicznych” często przywołuje 
się instynktowną teorię agresji, przypisy
waną Zygmuntowi Freudowi i etologowi 
Konradowi Lorenzowi. Zgodnie z nią agre
sja jest instynktownym popędem, który 
stopniowo narasta, aż wreszcie wybucha. 
Można ją rozładować za pomocą zewnętrz
nych bodźców, ale wewnętrzna budowa po

pędu sprawia, że musi się on uzewnętrznić 
w ten albo inny sposób.

'lak scharakteryzowana teoria instynk
tów spotkała się następnie z pryncypialną 
krytyką. Na przykład zdaniem Myersa 
(1995) „pogląd, że agresja jest instynk
tem, upadł, kiedy lista tego, co uważano 
za instynkty, rozrosła się tak bardzo, że 
obejmowała wszystkie możliwe zachowa
nia człowieka [...]. Przedstawiciele nauk 
społecznych próbowali wyjaśnić to zja
wisko społeczne, nazywając je” (s. 438, 
podkreślenia Myersa). Teorię instynktów 
odrzucano również, ponieważ „nie tłuma
czy ona zróżnicowania form agresji u róż
nych ludzi i w  różnych społeczeństwach” 
(Myers, 1995, s. 439). Zgodnie z tą argu
mentacją „biologiczne” oznacza jednolite, 
więc każdy wypadek grupowego lub indy
widualnego zróżnicowania wymaga wytłu
maczenia „niebiologicznego” .

Z bardziej szczegółową krytyką wystą
pił Berkowitz (1993). Odrzucił on teorię 
instynktów z następujących powodów: (1) 
naukowcy nie wykryli ani w ciele, ani 
w umyśle człowieka żadnych „zbiorników'” 
agresywmej energii; (2) w badaniach bar
dzo rzadko notuje się przykłady spon
tanicznej agresji - zazwyczaj stwierdza 
się, że pojawia się ona w reakcji na 
bodziec zewnętrzny; (3) istnieją różne ro
dzaje agresji, a nie tylko jeden. Po zwię
złym zdyskredytowaniu teorii instynktów 
autorzy podręczników wiele miejsca po
święcają teoriom wpływów środowiska, na 
przykład uczeniu się przez obserwację, 
oraz konsekwencjom obecności przemocy 
w mediach.

Może jednak to odrzucenie teorii in
stynktów jest zbyt pospieszne. W okresie 
dominacji teorii uczenia się, która pano
wała w psychologii przez większą część 
XX wieku, biologiczne wyjaśnienia często 
były ośmieszane. Tymczasem, jak już pi
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saliśmy w poprzednich rozdziałach (Tooby, 
Cosmides, 1992), dychotomie instynktów 
i uczenia się, biologii i środowiska, natury' 
i kultury są z gruntu fałszywe, więcej 
zaciemniają, niż wyjaśniają.

To, że ludzie zachowują się różnie 
w różnych sytuacjach, niewątpliwie wy
starczy, by odrzucić koncepcję instynktow

nej agresji*, mechanicznie „uzewnętrz
niającej się” niezależnie od okoliczności. 
Jednak ludzie nie są również biernymi 
odbiorcami bodźców zewnętrznych, bez
kształtną gliną formowaną przez wpływy 
środowiska. Potrzebujemy więc bardziej 
złożonego modelu, tkwiącego korzeniami 
w ustaleniach psychologii ewolucyjnej.

Agresja jako sposób rozwiązywania problemów 
adaptacyjnych

Psychologia ewolucyjna nie sformułowała 
pojedynczej hipotezy tłumaczącej przy
czyny agresji ani zresztą jakichkolwiek 
innych zachowań. W jej ramach ściera się 
niekiedy kilka rywalizujących ze sobą hi
potez. Poniżej przedstawiamy podstawowe 
problemy adaptacyjne, które mogły dać 
powód do wykształcenia się agresji (Buss, 
Shackelford, 1997b).

Zagarn ianie cudzej w łasności

Ludzie bardziej niż inne stworzenia groma
dzą zasoby potrzebne do przetrwania i re
produkcji. Należą do nich żyzna ziemia, do
stęp do wody, pożywienie, narzędzia i broń. 
Mienie innych ludzi można zdobywać na 
wiele sposobów, na przykład w drodze 
wymiany, kradzieży lub oszustwa. Jednym 
ze sposobów jest również napad.

Przejmować cudze dobra w wyniku 
agresji mogą zarówno pojedynczy ludzie, 
jak i cale grupy. Człowiek może siłą za
brać coś drugiemu człowiekowi. Współcze

śnie zdarza się to na przykład wf szkole, 
gdzie młodociani chuligani zabierają in
nym dzieciom jedzenie, pieniądze, książki, 
kurtki czy buty (Olweus, 1978). Małe 
dzieci biją się o zabawki albo o teren 
(Campbell, 1993). Dorośli napadają na in
nych, rabując pieniądze czy inne dobra. 
Sama groźba agresji wystarcza niekiedy, 
aby ludzie oddali to, co mają. Dziecko 
w szkole oddaje swoje kieszonkowe, aby 
uniknąć pobicia, a sklepikarz płaci mafii 
za „ochronę” , aby nie doprowadziła go do 
ruiny.

Ludzie, a zwłaszcza mężczyźni, nie
jednokrotnie sprzymierzają się ze sobą 
w  celu zagarnięcia silą cudzych dóbr. Na 
przykład mężczyźni z plemienia Yanomamö

 często napadają na sąsiadujące ple
miona, przywłaszczając sobie jedzenie i ko
biety w wieku reprodukcyjnym (Chagnon, 
1983). W całej historii gatunku ludzkiego 
wojny służyły opanowywaniu ziemi innych 
ludzi oraz łupieniu ich. Zdobywanie prze
mocą ważnych z reprodukcyjnego punktu 
widzenia dóbr jest jedną z hipotez ewo-

* Autor, ułatwiając sobie nieco wywód, utożsamia instynkt ze ślepym, sztywnym i automatycznym 
mechanizmem zachowania, co nigdy nie było zgodne z postulatami teoretyków instynktu (przyp. 
red. meryt.).
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lucyjnych. Prawa doboru mogły faworyzo
wać zachowania agresywne, jeśli korzyści 
z nich płynące przewyższały ich koszty uj
mowane w kategoriach reprodukcyjnych*.

U ludz i m ę żczyźn i c zę śc ie j n iż kob ie ty  u c ieka ją s ię  do 

p rzem o cy  f izyczne j w  ce lu  za ga rn ię c ia  cudze j w ła sn o śc i. 

O d m ien n o ść  fo rm  ag res ji f izyczne j u każdej z p łc i 

u w ida czn ia  s ię  już o ko ło  trze c iego  roku życ ia .

Obrona przed atakiem

Obecność agresywnych ziomków stano
wiła dla ich potencjalnych ofiar po
ważny problem adaptacyjny, groziła bo

wiem utratą zasobów, które mogli zagarnąć 
agresorzy. Groziła również obrażeniami 
i śmiercią. Ofiary agresji ryzykowały też 
swoją pozycją i reputacją. Utrata twarzy 
na skutek bezkarnego poniżenia mogła 
wywołać pogardę okazywaną przez innych 
ludzi, upatrujących ofiar wśród tych, któ
rzy nie potrafią się bronić ani podejmować 
działań odwetowych.

Agresja może więc służyć obronie 
przed atakiem. Staje się wówczas skutecz
nym sposobem rozwiązania nakreślonego 
powyżej problemu adaptacyjnego. Dzięki 
niej chronimy swoje zasoby przed zagar
nięciem i podtrzymujemy własną reputa
cję, odstraszając potencjalnych napastni
ków. Chronimy też swój honor i pozycję, 
które byłyby zagrożone w razie pusz
czenia zniewagi płazem. Funkcje obronne 
stanowią więc drugą hipotezę ewolucyjną 
pochodzenia ludzkiej agresji.

Przysparzanie kosztów ryw alom  
seksualnym

Trzeci problem adaptacyjny wynika ze 
zmagań osobników tej samej płci o dostęp 
do tych samych zasobów, na przykład do 
wartościowych osobników płci przeciw
nej. Stereotypowym symbolem rywalizacji 
seksualnej jest obraz potężnie zbudowa
nego macho, który poniża słabszego męż
czyznę i odchodzi z jego dziewczyną.

Agresja, której celem jest przynie
sienie ujmy rywalom, przejawia się na 
wiele sposobów, od wyzwisk poprzez bójki 
do zabójstw. Mężczyźni i kobiety szydzą

* Buss unikając konotacji socjobiologicznych, będących obiektem zaciekłych ataków feministycz
nych oraz „deterministów kulturowych” , unika cytowania słynnej monografii E. O. Wilsona z 1975 r. 
Trzeba jednak przyznać, że psychologia ewolucyjna wywodzi się wprost z tamtego manifestu, nie 
wyłączając z tego hipotez dotyczących męskiej agresji oraz genetycznej teorii wczesnych wojen 
(przyp. red. meryt.).
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z rywali tej samej płci, deprecjonują ich 
w oczach przedstawicieli płci przeciw
nej (Buss, Dedden, 1990). W skrajnych 
przypadkach mężczyźni zabijają. Śmiercią 
potrafią się kończyć bójki w barach, roz
poczynające się od zwykłej wymiany zdań 
(Daly, Wilson, 1988). Mężczyznom zdarza 
się też zabijać rywali, którzy mieli stosu
nek seksualny z ich żoną albo dziewczyną 
(Daly, Wilson, 1988).

Podstawą ewolucji są różnice, więc 
koszt narzucony rywalowi oznacza korzyść 
dla tego, kto go narzuca. Zgodnie więc 
z trzecią hipotezą ewolucyjną podstawową 
funkcją agresji słownej i fizycznej jest 
przysporzenie kosztów rywalom tej samej 
płci.

W alka o m iejsce  w h ierarchii

Według czwartej hipotezy ewolucyjnej 
agresja służy zdobyciu lepszej pozycji spo
łecznej. Na przykład w plemionach Ache 
z Paragwaju oraz Yanomamö z Wenezueli 
mężczyźni toczą między sobą rytualne 
walki na maczugi. Ci, którzy wyszli zwy
cięsko z wielu takich walk, cieszą się 
uznaniem i wzbudzają strach, więc osią
gają wysoką pozycję społeczną (Chagnon, 
1983; Hill, Hurtado, 1996). Współczesne 
społeczeństwa zrytualizowaly agresję, na
dając jej na przykład formę walk bok
serskich, w których zwycięzca zdobywa 
wyższą pozycję, a przegrany ją traci.

Mężczyźni narażający własne życie na 
wojnie zyskują opinię bohaterów, dzięki 
czemu ich pozycja w grupie rośnie (Cha
gnon, 1983; Hill, Hurtado, 1996). W  wojnie 
gangów ulicznych ten, kto bezlitośnie pobił 
członka rywalizującego gangu, zapewnia 
sobie wyższą pozycję (Campbell, 1993).

Twierdzenie, że agresja czasami speł
nia adaptacyjną funkcję polepszenia pozy

cji społecznej, nie oznacza, że tak jest 
we wszystkich grupach. W wielu z nich 
przejawy agresji prowadzą do obniżenia 
pozycji. Jeżeli profesor znokautuje in
nego profesora w obecności studentów, 
to prawie na pewno jego pozycja na 
tym ucierpi. Hipoteza polepszenia pozy
cji zakłada więc istnienie mechanizmów 
psychicznych określających sytuację spo
łeczną, w której agresja się opłaca.

Odstraszanie potencjalnych agresorów

Dbając o swoją reputację człowieka agre
sywnego, odstraszamy potencjalnych agre
sorów, którzy mogliby chcieć przysporzyć 
nam kłopotów. Każdy z nas zastanowi się 
dwa razy, zanim ukradnie samochód sze
fowi mafii albo wda się w sprzeczkę z Mi- 
kem Tysonem. Większość z nas zawaha 
się też przed flirtem z dziewczyną członka 
gangu motocyklowego. Zachowania agre
sywne i reputacja człowieka agresywnego 
pełnią więc funkcję odstraszająca, pomaga
jąc rozwiązać adaptacyjny problem obec
ności napastników czyhających na nasze 
dobra.

Pow strzym yw anie stałych partnerów  
od niew ierności

Zgodnie z szóstą hipotezą, agresja i groźba 
agresji służą powstrzymywaniu stałych 
partnerów seksualnych od niewierności. 
Wiele świadectw dowodzi, że męska za
zdrość seksualna jest podstawową przy
czyną przemocy małżeńskiej (Daly, Wil
son, Weghorst, 1982). Na przykład z badań 
prowadzonych w ośrodkach dla maltre
towanych kobiet wynika, że przeważnie 
były one bite przez zazdrosnych mężczyzn 
(Dobash, Dobash, 1984). Jakkolwiek jest to 
odrażające, to jednak niektórzy biją swoje
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żony, aby powstrzymać je od zadawania się 
z innymi mężczyznami.

Zależność zachow ań agresyw nych od 
sytuacji

To wyliczenie sześciu podstawowych pro
blemów adaptacyjnych, które agresja po
maga rozwiązywać, pokazuje, że nie ist
nieje jeden, monolityczny, niezależny od 
okoliczności wzór zachowań agresywnych. 
Przeciwnie, agresja jest bardzo uzależ
niona od okoliczności. Pojawia się tylko 
w sytuacjach podobnych do tych, w któ
rych nasi przodkowie napotykali określone 
problemy adaptacyjne i odnosili konkretne 
korzyści.

Weźmy przykład przemocy jako spo
sobu na niewierność małżeńską. Z proble
mem tym częściej spotykają się mężczyźni 
cierpiący na poczucie niskiej wartości, na 
przykład w wyniku utraty ważnych dla 
kobiety zasobów (takich jak praca) (Buss,
1994). W takiej sytuacji niebezpieczeństwo 
romansu żony albo jej odejścia zdecydowa
nie wzrasta, co wzmaga męską agresję.

Korzyści adaptacyjne należy również 
oceniać w kontekście ponoszonych kosz
tów. Agresja z definicji przysparza kosz
tów innym ludziom, trudno więc ocze
kiwać, by przyglądali się jej bezczynnie. 
„Śmiertelny odwet jest prastarym i ogól
noludzkim sposobem postępowania ofiar 
agresji” (Daly, Wilson, 1988, s. 226). Agre
sja wyzwala agresję (Berkowitz, 1993; A. 
Buss, 1961). Prowadzi to niekiedy do eska
lacji przemocy, jak w osławionej wendecie 
Hatfieldów i McCoyów (Waller, 1993).

Koszty działań agresywnych zależą 
również od tego, jak wpływają one na 
reputację. W jednych kulturach działania 
takie polepszają położenie danej osoby 
lub grupy, w innych wręcz przeciwnie.

Na przykład w „kulturach honoru” osoba, 
która nie zareaguje odpowiednio na znie
wagę, ryzykuje utratę pozycji społecz
nej (Nisbett, 1993). Jeżeli dziewczyna 
zhańbiła dobre imię rodziny, uprawiając 
seks przed ślubem, to jedynym „hono
rowym” wyjściem może być jej zabicie 
(Daly, Wilson, 1988). W przeciwnym ra
zie pozycja jej rodziny dozna poważnego 
uszczerbku.

Koszty agresji zależą również od go
towości ofiary do podjęcia działań odwe
towych. Szkolni chuligani znęcają się na 
ogól nad słabszymi, którzy im nie od
dadzą (Olweus, 1978). Jeżeli w sąsiedz
twie kobiety mieszka jej ojciec i czterech 
potężnie zbudowanych braci, to jej mąż 
dobrze się zastanowi, zanim ją uderzy lub 
zacznie flirtować z inną osobą. Obecność 
rodziny studzi więc zapały zapalczywych 
małżonków. Potwierdzają to ostatnie bada
nia prowadzone w Madrycie. Kobiety ma
jące wielu krewnych mieszkających w tym 
mieście i jego okolicach rzadziej padały 
ofiarą przemocy małżeńskiej (Figueredo, 
1995),- przy czym obecność krewnych 
w samym Madrycie była skuteczniejszym 
straszakiem niż ich obecność nieopodal 
miasta.

Bywa też, że agresja prewadzi do utraty 
pozycji. Przykładem mogą być środowi
ska akademickie. Osoba uciekająca się do 
otwartej agresji fizycznej spotka się tam 
z ostracyzmem środowiskowym. W ulicz
nych gangach przeciwnie - ktoś, kto 
nie odpowie „po męsku” na prowokację, 
nieodwołalnie traci reputację (Campbell, 
1993).

W przeciwieństwie więc do wcześniej
szych teorii instynktów, zgodnie z któ
rymi bodźce zewnętrzne powodują niekon
trolowane wyzwolenie agresji, psycholo
gia ewolucyjna zakłada, że mechanizmy 
psychiczne odpowiedzialne za działania
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agresywne są wyczulone na okoliczności. 
Stwierdzenie różnorodności form i wy
razów agresji w zależności od kultury, 
sytuacji czy charakteru poszczególnych 
ludzi nie przeczy hipotezom ewolucyjnym. 
Przeciwnie, wyczulenie na kontekst jest 
niezbywalnym elementem tych hipotez 
(Dekey, Buss, 1992).

Wcześniejsi badacze utrzymywali, że 
zróżnicowanie form agresji jednocześnie 
przeczy teoriom biologicznym i dowodzi 
trafności teorii uczenia się zachowań. Psy
chologia ewolucyjna odrzuca tę fałszywą

dychotomię i proponuje model interak
tywny, zgodnie z którym agresja jest wy
zwalana przez konkretny problem adapta
cyjny i uzależniona od rachunku kosztów 
i korzyści. Mechanizmy wyzwalające dzia
łania agresywne mogą pozostać w uśpie
niu przez cate życie danego człowieka, 
jeżeli nie znajdzie się on w odpowiedniej 
sytuacji. Agresja opiera się więc na me
chanizmach psychicznych wykształconych 
w toku ewolucji, ale nie jest niezmienna 
i nie uzewnętrznia się niezależnie od oko
liczności.

Dlaczego mężczyźni są bardziej agresywni niż kobiety?

Sprawcami 86% morderstw popełnionych 
w Chicago w latach 1965-1980 byli męż
czyźni (Daly, Wilson, 1988). Mężczyźni 
stanowili również 80% ofiar. Choć szcze
gółowe dane różnią się w różnych kul
turach, to ogólnie rzecz biorąc, staty
styki pokazują uderzającą prawidłowość. 
We wszystkich przebadanych dotąd kul
turach mężczyźni zdecydowanie częściej 
zabijają i są zabijani. Każda pretendująca 
do całościowego ujęcia teoria agresji musi 
wyjaśnić oba te fakty.

Podstawą takiego wyjaśnienia jest ewo
lucyjny model rywalizacji seksualnej. U je
go podłoża leży teoria inwestycji rodzi
cielskiej i doboru płciowego (zob. roz
dział 4). W tych gatunkach, w których 
samice inwestują w potomstwo więcej niż 
samce, stanowią one dla samców cenne 
zasoby reprodukcyjne. Skuteczna repro
dukcja samca zależy od tego, czy uzyska 
dostęp seksualny do dużo inwestujących 
samic.

Różnice płci w zakresie minimalnego 
poziomu inwestycji rodzicielskich (np. sa

mice ssaków ponoszą ciężary wewnętrz
nego zapłodnienia i ciąży) oznaczają, że 
samce mogą począć więcej dzieci niż sa
mice (zob. rozdział 4). Innymi słowy ich 
możliwości reprodukcji są daleko więk
sze. Prowadzi to zarazem do większego 
zróżnicowania między płciami. Różnice 
między osobnikami mającymi potomstwo 
i nie mającymi go są większe u samców 
niż u samic.

Im większe zróżnicowanie w ramach 
danej płci, tym ryzykowniejsze strategie 
faworyzuje ewolucja (włączając w to ry
walizację seksualną). W wypadkach skraj
nych, takich jak słonie morskie ży
jące u wybrzeży północnej Kalifornii, 5% 
samców dokonuje 85% ogółu zapłodnień 
(Le Boeuf, Reiter, 1988). Gatunki, u któ
rych w obrębie jednej płci występuje 
duże zróżnicowanie szans reprodukcyj
nych, wykazują skłonności do dymorfii (tj. 
odmienności kształtu i wielkości) wielu 
cech fizycznych. Im większe zróżnicowa
nie, tym większa dymorfia (Trivers, 1985). 
Na przykład u słoni morskich występuje
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duża dymorfia masy ciała: samce ważą 
czterokrotnie więcej niż samice (Le Boeuf, 
Reiter, 1988). U szympansów dymorfia 
masy ciała jest mniejsza: samce ważą prze
ciętnie dwa razy więcej niż samice. U ludzi 
dymorfia masy ciała jest umiarkowana. 
Mężczyźni są przeciętnie o 12% ciężsi 
od kobiet. Wśród naczelnych - im więk
sze zróżnicowanie szans reprodukcyjnych, 
tym wyraźniejszy dymorfizm płciowy (Ale- 
xander, Hoodland, Howard, Noonan, Sher
man, 1979).

Zróżnicowanie szans reprodukcyjnych 
oznacza, że na niektóre samce przypada 
duża część ogóiu kopulacji, podczas gdy 
inne zostają z nich zupełnie wykluczone 
i nie przekazują swoich genów następ
nym pokoleniom. Taki system prowa
dzi do bezwzględnej rywalizacji, fawo
ryzując ryzykowne strategie, takie jak 
otwarte konflikty z rywalami tej samej 
płci oraz podejmowanie niebezpiecznych 
działań w celu pozyskania zasobów umoż
liwiających przyciągnięcie przedstawicieli 
płci więcej inwestującej.

Przemoc występuje zarówno na górze, 
jak i na dole drabiny społecznej. Zakłada
jąc, że liczba osobników każdej płci jest 
równa, jeżeli jeden mężczyzna ma dwie 
kobiety, to drugi nie ma żadnej (Daly, Wil
son, 1996b). Dla mężczyzn zagrożonych 
wykluczeniem z dalszej reprodukcji agre
sja może być jedynym wyjściem. Według 
policyjnych statystyk mężczyźni ubodzy 
i samotni zabijają częściej niż zamożni i żo
naci (Wilson, Daly, 1985). Zróżnicowanie 
szans reprodukcyjnych w obrębie danej 
płci prowadzi do dwóch rodzajów agresji. 
Celem jednej jest zdobycie jak największej 
liczby partnerów, celem drugiej - obrona 
przed wykluczeniem z procesów repro
dukcji.

Aby zrozumieć, dlaczego mężczyźni 
podejmują ryzyko w celu zdobycia part

nerki, rozważmy przykład analogiczny - 
zdobywanie pożywienia. Wyobraźmy sobie 
gatunek zwierząt władający terytorium, na 
którym jest dość jedzenia, by się wy
żywić, ale za mało, aby się rozmnożyć. 
Za granicami tego terytorium żyją nie
bezpieczne drapieżniki. Te samce, które 
chcą się rozmnożyć, muszą podjąć ry
zyko wyprawy w niebezpieczne okolice. 
Niektóre zostaną oczywiście zabite przez 
drapieżniki - wszak niebezpieczeństwo 
jest poważne. Inne jednak unikną złego 
losu, zdobędą pożywienie i będą mogły 
się rozmnażać. Te natomiast, które nie 
zaryzykują wyprawy, nie mają żadnych 
szans na spłodzenie potomstwa. Ewolu
cja faworyzuje więc ryzykowne strategie, 
działając jak sito odsiewające tych, którzy 
cofnęli się przed niebezpieczeństwem.

Jak stwierdzili Daly i Wilson, „dymor
fizm płciowy' i brutalna rywalizacja między 
samcami są stałymi elementami ewolucji 
gatunku ludzkiego” (Daly, Wilson, 1988, 
s. 143). Obecny poziom dymorfizmu płcio
wego odpowiada temu sprzed 50 000 lat. 
Walki między mężczyznami, podobnie jak 
u innych dymorficznych płciowo ssaków, 
są główną przyczyną obrażeń i śmierci 
wśród samców.

Dzisiejsi ludzie odziedziczyli po swych 
przodkach mechanizmy psychiczne, które 
ongiś zadecydowały o ich sukcesie. Nie 
znaczy to, że mężczyźni świadomie lub 
nieświadomie pragną mieć jak najwięcej 
dzieci. Nie znaczy też, że drzemie w nich 
„instynkt agresji” w postaci spętanej ener
gii, którą trzeba rozładować. Chodzi o to, 
że mężczyźni odziedziczyli po swoich 
przodkach mechanizmy psychiczne wyczu
lone na sytuacje, w których agresja daje 
większe szanse rozwiązania konkretnego 
problemu adaptacyjnego.

Dzięki temu można zwięźle wytłuma
czyć oba zjawiska ujawnione dzięki analizie
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statystyk popełnianych morderstw. Męż
czyźni częściej uciekają się do przemocy, 
ponieważ są spadkobiercami utrzymują
cego się od tysięcy lat zróżnicowania, 
faworyzującego podejmowanie ryzykow
nych przedsięwzięć w walce o dostęp do 
więcej inwestującej płci. Fakt, że męż
czyźni żyją przeciętnie o 7 lat krócej od 
kobiet, jest jedną z wielu konsekwencji tej 
strategii agresywnej rywalizacji'seksualnej 
(Trivers, 1985).

Mężczyźni znacznie częściej niż ko
biety padają ofiarą agresji, ponieważ to oni 
między sobą walczą, przeszkadzają sobie 
w dostępie do kobiet i rywalizują o zasoby, 
które pomagają pozyskać partnerki. Zwy

cięzcy biorą lup. Przegrani pozostają bez 
kobiet, odnoszą rany, a nawet giną.

Kobiety także bywają agresywne, i to 
również najczęściej w stosunku do przed
stawicielek swojej płci. Badania pokazują, 
że ich domeną jest agresja słowna, polega
jąca na deprecjonowaniu rywalek. Kobiety 
szydzą z urody innych kobiet, poddając tym 
samym w wątpliwość ich walory repro
dukcyjne (Buss, Dedden, 1990; Campbell,
1993). Te formy agresji są jednak mniej 
brutalne, a przez to mniej ryzykowne niż 
formy agresji męskiej, co zresztą znaj
duje wytłumaczenie w teorii inwestycji 
rodzicielskiej oraz doboru płciowego (zob. 
Campbell, 1995).

Empiryczne dowody zróżnicowania form agresji

Po tych teoretycznych ustaleniach zaj
miemy się teraz empirycznymi świa
dectwami ludzkiej agresji. Najpierw roz
ważymy najbardziej oczywisty wniosek 
z ewolucyjnej teorii agresji, wedle któ
rego mężczyźni powinni wykazywać więk
szą niż kobiety skłonność do stosowania 
przemocy. Następnie szczegółowo prze
analizujemy cztery możliwe warianty re
lacji między płcią agresora a jego ofiary, 
zaczynając od agresji mężczyzny wobec 
mężczyzny.

Św iadectw a odm iennych form  agresji 
kobiecej i m ęskiej w stosunku do 
osobników  tej sam ej ptci

W tej części przeanalizujemy dowody 
na rzecz odmienności przejawów agresji 
u każdej z płci. Dostępnych jest tutaj kilka 
źródeł informacji: metaanalizy odmiennych 
przejawów agresji, statystyki policyjne,

badania nad przemocą w szkole oraz nad 
społecznościami Aborygenów.

Metaanaliza odmiennych przejawów 
agresji u każdej z płci. Psycholog Janet 
Hyde dokonała metaanalizy zróżnicowania 
przejawów agresji u każdej z płci (Hyde, 
1986). Odmienność rzędu 0,8 można uznać 
za znaczną, 0,5 - za średnią, a 0,2 - 
za znikomą. Oto przeciętne wielkości tej 
różnicy, zebrane z kilku dziesiątków badań 
nad rozmaitymi formami agresji: agre
sywne wyobrażenia (0,84), agresja fizyczna 
(0,6), udawana agresja (0,49), skłonność do 
szokowania innych w warunkach ekspery
mentalnych (0,39). We wszystkich wypad
kach wyższe wyniki osiągali mężczyźni. 
Co ciekawe, Hyde nie stwierdziła różnic 
między płciami w zakresie wrogiego nasta
wienia (0,2). Wyniki metaanalizy potwier
dzają więc podstawową hipotezę ewolu
cyjnej teorii agresji - mężczyźni częściej
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niż kobiety stosuję rozmaite formy agresji, 
a różnica ta waha się od średniej do 
znacznej.

Zabijanie osobników tej samej płci.
Zabójstwa są statystycznie rzadkie, ale 
wiele mówią o formach agresji. Daly i Wil
son zebrali dane dotyczące zabójstw z 35 
różnych badań prowadzonych w wielu roz
maitych kulturach, od Detroit do BaSoga 
w Ugandzie. Choć różnią się one znacz
nie odsetkiem zabójstw przypadających 
na liczbę mieszkańców, to dla nas jest 
najważniejsze, ile z wszystkich zabójstw,

w których morderca i ofiara nie różnili 
się płcią, popełnili mężczyźni. Wyciąg z tej 
statystyki zamieszczamy w tabeli 10.1.

Statystyki przytoczone w tabeli 10.1 
są niebywale spójne. W każdej społecz
ności, co do której posiadamy tego typu 
informacje, mężczyźni zabijają siebie na
wzajem zdecydowanie częściej niż kobiety. 
Ostatnio mówi się jednak coraz częściej
o przestępstwach popełnianych przez ko
biety (Daly, Wilson, 1988). Zdaniem nie
których jest to ciemna strona wyzwolenia 
kobiet, w wyniku którego zrównują się one 
z mężczyznami. Wzrost ten jest jednak

TABELA 10.1 Zabijanie osobników tej samej ptci w św ietle różnych badań

MIEJSCE MĘŻCZYŻNI KOBIETY PROPORCJE NA RZECZ MĘŻCZYZN

Kanada, 1974-1998 2965 175 0,94

Miami, 1925-1926 111 5 0,96

Detroit, 1972 345 16 0,96

Pittsburgh, 1966-1974 382 16 0,96

Tzeltal Mayans, Meksyk, 1938-1965 37 0 1,00

Belo Horizonte, Brazylia, 1961-1965 228 6 0,97

Nowa Południowa Walia, Australia, 1968-1981 675 46 0,94

Oksford, Anglia, 1296-1398 105 1 0,99

Szkocja, 1953-1974 172 12 0,93

Islandia, 1946-1970 10 0 1

Dania, 1933-1961 87 15 0,85

Bison-Hom Maria, Indie, 1920-1941 69 2 0,97

!KungSan, Botswana, 1920-1955 19 0 1,00

Kongo, 1948-1957 156 4 0,97

Tiv, Nigeria, 1931-1949 96 3 0,97

BaSoga, Uganda, 1952-1954 46 1 0,98

BaLuyia, Kenia, 1949-1954 88 5 0,95

JoLuo, Kenia 31 2 0,94

Źródło: Daly, Wilson, 1988. Copyright ©  1988 by Aldine de Gruyter.
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spowodowany wyłącznie tym, że rośnie 
liczba kobiet zatrzymywanych za drobne 
kradzieże. Nie ma żadnych dowodów na to, 
że wzrasta odsetek kobiet popełniających 
ciężkie zbrodnie, takie jak morderstwo. 
Daly i Wilson (1988) konkludują więc: „Nic 
nie świadczy o tym, by kobiety w jakim 
kolwiek społeczeństwie kiedykolwiek 
choćby się zbliżyły do poziomu przemocy 
jaka panuje między mężczyznami” (s. 149; 
podkreślenia Daly’ego i Wilson).

Przemoc szkolna w obrębie tej samej 
płci. Zabójstwo to skrajna forma agresji, 
ale podobne różnice między płciami obser
wuje się w formach łagodniejszych, takich 
jak przemoc w szkołach podstawowych 
i średnich. Przykładem są wyniki bada
nia, jakiemu poddano 226 uczniów szkól 
podstawowych (8-11 lat) i 1207 uczniów 
gimnazjum (11-16 lat), przy czym dane 
dotyczą brytyjskiego systemu szkolnego 
(Ahmad, Smith, 1994). Za pomocą anoni
mowo wypełnianego kwestionariusza py
tano ich, jak często padali ofiarą przemocy 
oraz jak często sami tyranizowali innych 
uczniów i jakimi sposobami. We wszyst
kich tych kategoriach ujawniły się wyraźne 
różnice między chłopcami a dziewczętami. 
54% chłopców ze szkoły podstawowej (wo
bec 34% dziewcząt) przyznawało się do 
terroryzowania innych. W gimnazjum było 
to 43% chłopców wobec zaledwie 30% 
dziewcząt.

Te dane nie oddają jednak w pełni 
różnicy agresywnych zachowań chłopców’ 
i dziewcząt. Z całą wyrazistością rysuje 
się ona dopiero wtedy, gdy uwzględni 
się formy agresji. W gimnazjum aż 36% 
chłopców’ wobec zaledwie 9% dziewcząt 
padło ofiarą przemocy fizycznej, takiej jak 
bicie czy kopanie. 10% chłopców wobec 
6% dziewcząt mówiło, że silą coś im 
zabrano - potwierdza się tym samym

hipoteza, że jedną z funkcji agresji jest 
zagarnianie cudzej własności. W dwóch 
rodzajach zachowań agresywnych dziew
częta uzyskały jednak wyniki wyższe niż 
chłopcy. Aż 74% dziewcząt wobec jedynie 
57% chłopców skarżyło się na przezy
wanie. Jeszcze bardziej uderzająca była 
różnica w rozsiewaniu przykrych plo
tek. Ich ofiarą padło - wedle ich wła
snych słów - 30% dziewcząt i 17% 
chłopców’.

Podobne różnice zaobserwowano w in
nych kulturach. W Turku w Finlandii 127 
piętnastolatków poddano badaniu za po
mocą technik oceny przez rówieśników 
oraz własnych relacji (Bjorkqvist, Lager- 
spetz, Kaukiainen, 1992). Chłopcy trzy 
razy częściej niż dziewczęta stosowali 
formy bezpośredniej agresji fizycznej, ta
kie jak podstawianie nóg, zabieranie wła
sności innych uczniów, kopanie i bicie, szu
kanie rewanżu podczas gier zespołowych, 
popychanie. Do form agresji zaliczono plot
kowanie, unikanie kogoś, rozpowszech
nianie krzywdzących informacji, zrywanie 
kontaktu, zemstę poprzez nawiązywanie 
przyjaźni z kimś innym. Piętnastoletnie 
dziewczęta sięgały do rozmaitych form 
agresji pośredniej częściej niż chłopcy, 
prześcigając ich o 25%.

Badanie prowadzone nad przemocą 
w szkole potwierdzają więc hipotezę, że 
istnieją znaczące różnice między płciami 
w zakresie zachowań agresywnych. Osoby 
płci męskiej uciekają się do agresji czę
ściej niż osoby płci żeńskiej. Widać to 
zarówno w badaniach przeprowadzanych 
w środowiskach uczniów i studentów (Gla
due, 1991), jak i na przykład kierowców. 
Mężczyźni jeżdżą szybciej niż kobiety, czę
ściej zdarza im się nie zachowywać bez
piecznych odległości i wymuszać pierw
szeństwa przy zmianie pasów (Atzwanger,
1995). Kiedy agresją posługują się kobiety
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-  co im się również zdarza - sięgają 
do mniej brutalnych metod, takich jak 
przygadywanie.

Agresja wśród Aborygenów. Antropolog 
Victoria Burbank spędziła kilka miesięcy 
na badaniu zamieszkującej poludniowo- 
-wschodnie tereny Australii społeczności
o nazwie Mangrove, składającej się z około 
600 Aborygenów. Metoda jej pracy była 
niezwykła, ale chyba nie mniej warto
ściowa niż inne metody stosowane w ba
daniach społecznych. Burbank zarejestro
wała 793 wypadki agresji. O wielu z nich 
usłyszała od tubylców. W mniej więcej 
jednej trzeciej wypadków dwoje lub więcej 
ludzi mówiło o tym samym wydarzeniu. 
W 51 wypadkach Burbank zapisała sytu
acje, które widziała na własne oczy.

Oto przykład takiego zapisu (Burbank,
1992):

Pewien mężczyzna przebywał w towarzy
stwie swoich dwóch żon, kiedy pojawił 
się „brat” i próbował mu je odebrać. „Nie 
możesz ich mieć" - powiedział. „Będziemy 
walczyć". Wówczas mąż ugodził przyby
sza dzidą tak, że wypłynęły wnętrzności. 
Zrobił to, gdy inni mężczyźni trzymali 
tamtego, a on miał swobodę ruchów. 
Wtedy podał mu dzidę, mówiąc: „Zabij 
mnie, a umrzemy razem”. Jednak wszyscy 
wokół krzyczeli: „Nie w brzuch", więc 
umierający ugodził [męża] w ramię. Po 
czym umarł (s. 254-255).

Burbank podzieliła 793 wydarzenia na 
kategorie i sprawdzała różnicę płci w każ
dej z nich. Mężczyźni zdecydowanie czę
ściej uciekali się do niebezpiecznych form 
agresji. W 93 wypadkach użyto broni, 
z czego w 12 wypadkach była to broń palna, 
w 54 - dzida, a w 14 - nóż. Aż 90 razy 
po broń sięgali mężczyźni, a tylko 3 razy

kobiety - 2 razy po nóż, raz po dzidę. 
W sumie mężczyźni uczestniczyli w 97% 
konfliktów, w których dochodziło do użycia 
broni.

Aborygeńscy mężczyźni chętniej niż 
kobiety stosowali demonstrację siły, na
dając jej formę gwałtownych i potencjal
nie niebezpiecznych działań, w których 
wprawdzie nikt nie ucierpiał, ale które 
sprzyjały budowaniu reputacji. 90 męż
czyzn chwyciło więc za broń, ale jej nie 
użyło, 14 jeździło samochodem w szaleń
czym tempie dookoła osiedla, 35 zaata
kowało oponenta, a 5 zagroziło atakiem. 
Tylko w 57 wypadkach tego typu demon
stracje zastosowały kobiety.

Jedynie w kilku kategoriach kobiety by
wały bardziej agresywne niż mężczyźni. Po 
pierwsze, w używaniu kija - po narzędzie 
to sięgnęły 63 kobiety i 25 mężczyzn. Kij 
jest o wiele mniej niebezpieczny niż nóż, 
dzida czy karabin. Można przypuszczać, że 
kobiety nie dążą do wyrządzenia przeciw
nikowi takiej krzywdy jak mężczyźni, stąd 
taki wybór broni. Po drugie, kobiety czę
ściej niż mężczyźni posługują się formami 
agresji słownej (221 razy wobec 141).

W sumie wyniki badań są uderza
jąco podobne do tych dotyczących prze
mocy słownej w Anglii i Finlandii. Na 
podstawie dostępnych informacji możemy 
stwierdzić, że różnice między kobietami 
a mężczyznami w zakresie stosowania 
agresji fizycznej są znaczne i układają 
się w stały wzór. Szczególnie wyrazista 
jest przewaga mężczyzn w tym względzie. 
Jak zauważyli autorzy klasycznej pracy 
na temat różnicy płci: „Większa agre
sywność mężczyzn jest jedną z najbar
dziej stałych i wyrazistych różnic psy
chologicznych między płciami” (Maccoby, 
Jacklin, 1974, s. 368). Tego wniosku 
nie należy jednak rozciągać na agresję 
słowną.
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„Syndrom młodego mężczyzny” . Z ewo
lucyjnej logiki agresji przeciw osobnikom 
tej samej płci wynika, że mężczyźni czę
ściej niż kobiety będą się angażować w nie
bezpieczne przedsięwzięcia. Nie wszyscy 
jednak mężczyźni tak postępują, i to we
wnętrzne zróżnicowanie również wymaga 
wyjaśnienia. Posługiwanie się niebez
piecznymi formami agresji, niosącymi ze 
sobą ryzyko poważnych obrażeń, a nawet 
śmierci, cechuje zwłaszcza młodych męż
czyzn. Wilson i Daly (1985) nazywają to zja
wisko „syndromem młodego mężczyzny” .

Jego empiryczną ilustracją jest wykres
10.1, pokazujący zależność między liczbą 
zabójstw a wiekiem i płcią ofiary, sporzą
dzony na podstawie statystyk policyjnych 
za rok 1975, obejmujących cały obszar 
Stanów Zjednoczonych (wykresy z innych 
lat są takie same). Do dziesiątego roku 
życia chłopcy padają ofiarami morderstw 
tak samo często, jak dziewczynki. W wieku 
dojrzewania jednak liczba mordowanych 
chłopców zaczyna gwałtownie rosnąć, by 
osiągnąć szczyt około dwudziestego pią
tego roku życia. Mężczyźni w tym wieku 
sześciokrotnie częściej niż kobiety padają 
ofiarą zabójstw. Następnie krzywa gwał
townie opada, co mogłoby sugerować, że 
mężczyźni zaczynają unikać ryzykownych 
zachowań. W wieku 77 lat wykresy obu 
płci znowu się zrównują. Mężczyźni i ko
biety w tym wieku są w tym samym 
stopniu narażeni na morderstwa. Młodzi 
mężczyźni padają więc szczególnie często 
ofiarami zabójstw, w związku z czym mówi 
się o „syndromie młodego mężczyzny” .

Dlaczego właśnie oni, znajdujący się 
u szczytu sprawności fizycznej, najmniej 
narażeni na choroby, tak rozrzutnie szafują 
swoim życiem? Daly i Wilson opierają 
swoje wyjaśnienie na ewolucyjnej anali
zie rywalizacji o partnerki w pradawnym 
środowisku: „Młodzi mężczyźni są szcze

gólnie skłonni do podejmowania ryzyka, 
ponieważ u naszych przodków w tym 
właśnie ŵ ieku następowała najostrzejsza 
selekcja, faworyzująca umiejętność sku
tecznej rywalizacji” (Daly, Wilson, 1994, 
s. 277). W toku ewolucji gatunku ludzkiego 
młody człowiek szukający żony musiał się 
wykazać znakomitą sprawnością fizyczną 
podczas polowania i wojen plemiennych, 
a także umiejętnością obrony swoich in
teresów. Chodziło nie tylko o wywarcie 
wrażenia na kobietach, lecz również od
straszenie ewentualnych rywali i przeciw
ników.

Rozumowanie to można odnieść do 
wielu ssaków. Ludzi natomiast wyróżnia, 
zdaniem Daly’ego i Wilson, znaczenie 
i trwałość reputacji. Porażka lub sukces 
we wczesnym okresie życia wyrabiają re
putację, która może mieć wpływ na cale 
życie człowieka, na jego sukces bytowy 
i reprodukcyjny. Okazując odwagę w ob
liczu niebezpieczeństwa, miody człowiek 
zyskuje reputację, która będzie mu poma
gać przez długie lata. Fakt, że mężczyźni 
stosują przemoc praw ie zawsze w obecno
ści innych ludzi, świadczy o tym, że nie 
chodzi jedynie o pognębienie rywala, co 
można by w końcu zrobić pod osłoną nocy 
albo z dala od ludzkich oczu, lecz również
o wywarcie wrażenia na rówieśnikach.

Tłumaczy to również, dlaczego osoby 
podejmujące ryzyko cieszą się wysoką 
pozycją i prestiżem społecznym (Zahavi, 
Zahavi, 1996). Jeżeli sukces w takich 
sytuacjach jest oznaką przyszłych sukce
sów, a porażka zapowiada kolejne porażki, 
to ważne jest, aby w pamięci ludzkiej 
zachował się ślad poprzednich dokonań. 
Informacja ta zostaje zakodowana i prze
kazywana w postaci reputacji. W rozdziale 
12 powrócimy do tego tematu przy okazji 
omawiania ewolucyjnej psychologii pre
stiżu, pozycji i reputacji.
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RYCINA 10.1 Liczba ofiar zabójstw w Stanach Zjednoczonych w 1975 roku w zależności od wieku i płci ofiary

Wykres potwierdza istnienie „syndromu mtodego mężczyzny1' -  młodzi mężczyżni wkraczający na rynek matrymonialny są 
szczególnie sldonni do podejmowania ryzyka oraz posługiwania się przemocą. Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, 
Edukacji i Opieki Społecznej oraz Biura Ewidencji Ludności USA.

Wilson, Daly, 1985, s. 59-73. Copyright © 1985, za zgodą Elsevier Science.

Kategoria „syndromu młodego męż
czyzny” pozwala również zrozumieć fa
scynujące zjawiska odkryte podczas prze
prowadzonego na dużą skalę badania 
wypadków agresji zbiorowej (zamieszki 
uliczne, wojny gangów), które pociągnęły 
za sobą ofiary śmiertelne (Mesąuida, Wie
ner, 1996). Badając takie wypadki w róż
nych krajach, stwierdzono, że im więcej 
jest w danej grupie mężczyzn w prze
dziale wieku 15-29 lat, tym wyższy jest 
poziom grupowej agresji. Związek ten jest 
tak silny, że można wręcz uznać odsetek 
młodych mężczyzn za wskaźnik poziomu 
agresji w danej populacji.

Krótko mówiąc, ewolucyjna kategoria 
„syndromu młodego mężczyzny” tłuma
czy wiele zjawisk empirycznych, włącza
jąc w to formy agresji zbiorowej, przy
rost masy mięśniowej u mężczyzn mię

dzy wiekiem dojrzewania a połową trze
ciej dekady życia, a zwłaszcza nasilenie 
się gwałtownych wybuchów energii, które 
bywają przydatne przy ryzykownych za
chowaniach agresywnych (Daly, Wilson,
1994). Wszystkie te zjawiska wydają się 
związane z ryzykowną dla życia i zdrowia 
strategią rywalizacji.

Okoliczności w yzw alające m ęską  
agresję przeciw  mężczyznom

Zabójstwo stanowi skrajną formę agre
sji. Światowe statystyki zabójstw wska
zują, że zarówno sprawcami, jak i ofia
rami większości zabójstw są mężczyźni. 
Istnieją pewne szczególne okoliczności, 
które sprzyjają wzajemnemu zabijaniu się 
mężczyzn.
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Praca i stan cywilny. Po pierwsze, za
bójcy i ofiary często wywodzą się z sze
regów ludzi bezrobotnych i nieżonatych, 
przynajmniej w momencie popełniania 
zbrodni. Na przykład w Detroit w 1982 
roku stopa bezrobocia wśród dorosłych 
mężczyzn wynosiła 11%, ale zarazem 43% 
ofiar i 41% sprawców zabójstw nie praco
wało (Wilson, Daly, 1985). W tym samym 
badaniu stwierdzono, że 73% sprawców 
zbrodni i 69% ofiar było nieżonatych, choć 
dla całej populacji Detroit wskaźnik ten 
wynosił 43%. Brak zasobów oraz niezdol
ność znalezienia stałego partnera wpły
wają więc na liczbę zabójstw w obrębie płci 
męskiej. Dotyczy to zwłaszcza młodych 
mężczyzn, którzy dopiero wkraczają na 
arenę bezwzględnej rywalizacji o pozycję 
i partnerki. Jeżeli komuś grozi wyklucze
nie z procesów reprodukcji, to niekiedy 
podjęcie dużego ryzyka może się wydawać 
opłacalne.

Pozycja i reputacja. Jednym z podstawo
wych motywów leżących u podłoża zabi
jania mężczyzny przez innego mężczyznę 
jest obrona pozycji, reputacji i honoru 
w oczach grupy rówieśniczej. Oto co po
wiedział jeden z mężczyzn na temat bójek, 
które staczał wkrótce po przyjęciu do 
gangu: „Im wfięcej zadasz im ran, tym lep
szą masz opinię. Ponadto inni pomyślą dwa 
razy, zanim się do ciebie zbliżą” (Boyle, 
1977, s. 67). Policja często rejestruje takie 
wypadki jako „zwyczajne bójki” . Typo
wym przykładem mogą być tutaj sprzeczki 
w barze, które nagle wymykają się spod 
kontroli. Ich uczestnicy nie potrafią się 
wycofać, przełknąć upokorzenia w obec
ności rówieśników, więc tłuką butelkę, 
sięgają po nóż lub otwierają ogień. Pozor
nie drobna przyczyna sprzeczki wprawia 
policję w zdziwienie. Jak zanotował jeden 
z detektywów z wydziału zabójstw w De

troit: „Morderstwa popełnia się w wyniku 
sprzeczek o zupełne drobiazgi. Buzują 
namiętności, rozpoczyna się walka i ktoś 
pada zastrzelony lub zadźgany nożem. 
Pracowałem przy sprawach, w których 
poszło o dziesięciocentową monetę do 
szafy grającej czy jednodolarowy dług z gry 
w kości” (Mulvihill, Tumin, Curtis, 1969, 
s. 230).

Pozycja, reputacja czy honor nie są 
jednak bynajmniej drobiazgami. Ludzie za
wsze żyli w małych grupach (np. Alexan- 
der, 1987; Tooby, DeVore, 1987). Utrata 
pozycji mogła mieć fatalne następstwa 
dla szans bytowych i reprodukcyjnych. 
Jesteśmy wyposażeni w mechanizmy psy
chiczne agresji zaprojektowane wprawdzie 
dla odległych czasów, ale nie całkiem 
zapomniane. Działają one we współcze
snych warunkach i są uruchamiane przez 
groźbę utraty pozycji. Mogą one dzisiaj 
wyrządzać adaptacyjną szkodę, podobnie 
jak wyrządza ją upodobanie do tłusz
czu w śwńecie barów szybkiej obsługi. 
Mechanizmy z epoki kamiennej wciąż 
jednak działają, włączane przez wyda
rzenia, które uruchamiały je w odległej 
przeszłości.

Ostateczne potwierdzenie związku 
między agresją a pozycją społeczną po
chodzi z badań nad dwoma ekwador
skimi plemionami znad Amazonki, pro
wadzonymi przez antropologa ewolucyj
nego Johna Pattona (1997). Patton sfo
tografował wszystkich ludzi z obydwu 
plemion. Spośród 47 respondentów 26 
pochodziło z plemienia Achuar, a 21 
z plemienia Quichua. Każdy z nich 
oceniał pozycję 33 żonatych mężczyzn. 
Patton pokazywał trzy zdjęcia za jed
nym razem, a respondent miał usze
regować ich według zajmowanej pozycji 
społecznej, od najwyższej do najniższej. 
Wyniki wszystkich rozmów sumowano.
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Osobno respondenci oceniali waleczność 
każdego mężczyzny: „jeśli dzisiaj wybu
chłaby wojna, który z mężczyzn byłby 
najlepszym wojownikiem?” (Patton, 1997, 
s. 12-13).

Wyniki zamieszczono na lycinie 10.2. 
Jak widać, istnieje duża korelacja mię
dzy wojowniczością a pozycją społeczną. 
W plemieniu Quichua wynosi ona +0,9, 
a w plemieniu Achuar +0,77.

Zazdrość seksualna i  rywalizacja o part
nera. Zazdrość seksualna jest kolejną 
przyczyną agresji przeciw osobom tej sa
mej płci oraz licznych morderstw. To 
ostatnie dotyczy głównie mężczyzn. Dane 
zebrane z ośmiu badań nad zabójstwami 
w obrębie tej samej płci pokazują, że spo
śród morderstw spowodowanych sytuacją 
„trójkąta małżeńskiego” aż 92?i zbrodni 
popełnili mężczyźni na swoich rywalach, 
a tylko w 8% wypadków zabijały kobiety 
(Daly, Wilson, 1988, s. 185).

Rywalizacja o kobiety może również 
przybierać formy, które nie prowadzą do 
niczyjej śmierci. Badanie dotyczące taktyk 
pilnowania partnera pokazało na przykład, 
że mężczyźni częściej niż kobiety podej
mowali walkę z rywalami wykazującymi 
zainteresowanie ich partnerką i grozili im 
pobiciem (Buss, 1988c). Męska agresja 
wymierzona przeciw rywalom pojawia się 
w określonych okolicznościach, związa
nych z adaptacyjnym problemem zatrzy
mania przy sobie partnerki.

Badania poświęcone metodom zwalcza
nia rywala wykazały, że mężczyźni znacz
nie częściej dążą do dominacji fizycznej 
nad rywalami, pozbawiając ich w ten spo
sób uroku w oczach kobiet (Buss, Ded- 
den, 1990). Taki sposób deprecjonowania 
rywala okazał się też skuteczniejszy w wy
konaniu mężczyzn niż kobiet.

Na przeciwległym końcu zachowań 
agresywnych są wojny, w których męż
czyźni sprzymierzają się ze sobą w celu
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Wykres pokazuje, że mężczyźni oceniani jako „najlepsi wojownicy" to zazwyczaj ci sami, którzy cieszą się wysoką pozycją 
społeczną.

Źródło: J. Q. Patton, Are WarriorsAltniistic?RetiprocalAltruismandWarin the EcuadorianAmazon, wystąpienie w czerwcu 
1997 na konferencji Humań Behavior and Evolution Society w UniversityofArizonawTucson.
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walki z grupami innych mężczyzn. W ca
łej historii ludzkości nie odnotowano ani 
jednego wypadku kobiet tworzących od
dział i napadających na sąsiednią wieś. 
Natomiast dla mężczyzn jest to sytuacja 
normalna (np. Chagnon, 1983). W dalszej 
części niniejszego rozdziału przejdziemy 
do opisu walk plemiennych, ale najpierw 
zajmiemy się okolicznościami wyzwalają
cymi agresję u kobiet.

O koliczności w yzw alające kobiecą 
agresję przeciw  kobietom

Wypadki agresji kobiet przeciw przedsta
wicielkom własnej płci zdarzają się rzadziej 
niż u mężczyzn, są mniej brutalne i mniej 
spektakularne (Campbell, 1995). Spośród 
47 morderstw na tle zazdrości seksualnej 
popełnionych w Detroit w 1972 roku tylko 
w trzech wypadkach to kobiety zabiły 
swoje rywalki (Daly, Wilson, 1988, s. 184). 
Niski poziom występowania ryzykownej 
agresji fizycznej nie oznacza jednak zupeł
nego braku agresji.

Rywalizacja o partnera. Jeżeli zdefiniu
jemy agresję jako narzucanie innym kosz
tów, to okaże się, że wśród kobiet bywa 
ona całkiem silna. Badanie poświęcone 
formom deprecjonowania rywali wykazało, 
że kobiety posługują się agresją słowną tak 
samo często, jak mężczyźni (Buss, Dedden 
1990), ale w inny sposób. Na przykład 
kobiety znacznie częściej wyszydzały wy
gląd rywalki oraz zarzucały jej rozwiązłość. 
Częściej nazywały rywalkę brzydką i tłu
stą, mówiły o jej grubych udach, śmiały 
się z jej sylwetki, ogólnie kwestionowały 
jej urodę (Buss, Dedden, 1990). Kobiety 
z wielką spostrzegawczością wychwytują 
usterki urody innych kobiet i w sytuacji 
rywalizacji rozprawiają o nich publicznie.

Jeżeli chodzi o obyczaje seksualne, to 
kobiety znacznie częściej niż mężczyźni 
mówią, że rywalka sypia z kim popad
nie, miała w przeszłości wielu partnerów 
i jest „puszczalska” (Buss, Dedden, 1990). 
Co więcej, taktyka ta jest zależna od 
okoliczności. Jeżeli mężczyzna szuka kon
taktu przelotnego, to przypisanie rywalce 
rozwiązłości jest nieskuteczne, bo męż
czyznom ta akurat cecha partnerki krót
kiego romansu nie przeszkadza, a wręcz 
bywa obietnicą łatwiejszego osiągnięcia 
celu (Schmitt, Buss, 1996). Jeżeli nato
miast mężczyzna szuka stałej partnerki, 
to przypisanie rywalce rozwiązłości jest 
niezwykle skuteczne, bo w związku stałym 
mężczyźni bardzo cenią sobie wierność 
(Buss, Schmitt, 1993).

Podczas rywalizacji o partnera męż
czyźni i kobiety równie często depre
cjonują rywali. Nie świadczy to o dzia
łaniu jednolitego instynktu agresji, ani 
też nie jest przejawem jej nieuchronnego 
uzewnętrzniania. Kobiety wiedzą, czego 
mężczyźni oczekują od partnerek stałych 
i przelotnych, i stosownie do tego kształ
tują swoją taktykę.

O koliczności w yzw alające m ęską  
agresję przeciw  kobietom

Przemoc mężczyzn wobec kobiet skie
rowana jest najczęściej przeciw żonom 
i kochankom. Jej główną przyczyną jest 
zazdrość seksualna. Badania dotyczące za
bójstw w małżeństwie, prowadzone swo
jego czasu w Baltimore, wykazały, że przy
czyną 25 na 36 morderstw była zazdrość. 
W 24 wypadkach ofiarą były żony (Gutt- 
macher, 1955). Dwie trzecie kobiet szuka
jących schronienia w ośrodkach dla maltre
towanych kobiet zarzucało swoim mężom 
niezwykłą zazdrość i zaborczość (Gay-
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ford, 1975). W innym badaniu podobne 
przyczyny maltretowania przez mężczyzn 
podało 57 z 60 kobiet (Hilberman, Munson, 
1978). W trakcie badań, dotyczących stu 
wypadków przemocy małżeńskiej mężo
wie najczęściej skarżyli się, że nie są 
w stanie dopilnować swoich żon, którym 
zarzucali niewierność (Whitehurst, 1971).

Zazdrość seksualna jest również główną 
przyczyną morderstw popełnianych na 
współmałżonkach, i to we wszystkich kul
turach (Daly, Wilson, 1988). Mężczyźni 
najczęściej zabijają swe żony lub dziew
czyny w dwóch sytuacjach - gdy stwier
dzają lub podejrzewają niewierność sek
sualną albo kiedy kobieta pragnie zerwać 
związek. W pierwszym wypadku mężczy
zna ryzykuje inwestowanie swoich ogra
niczonych zasobów w nie swoje dziecko, 
w drugim zaś - utratę wartościowej repro
dukcyjnie kobiety na rzecz rywala. Oczy
wiście mężczyźni nie zdają sobie sprawy' 
z tej logiki procesów adaptacyjnych, ale 
są wyposażeni w mechanizmy psychiczne, 
które zapewniły sukces ich przodkom. One 
wiaśnie podsycają męską zazdrość seksu
alną i zaborczość, które mogą prowadzić do 
agresji.

Jedna cecha łączy wszystkie kobiety, 
które straciły życie z rąk partnerów  - 
młody wiek. Kobiety młode znacznie czę
ściej niż starsze są narażone na agresywne 
zachowania partnera (Daly, Wilson, 1988). 
Ponieważ młodość jest ważną oznaką war
tości rozrodczej kobiety, męska zazdrość 
seksualna wymierzona jest przede wszyst
kim przeciw młodym partnerkom. Ponadto 
młode kobiety częściej bywają obiektem 
zainteresowania innych mężczyzn, w'ięc 
zazdrość może się pojawiać na skutek 
samej obecności rywali.

W celu zweryfikowania hipotezy, że 
przemoc mężczyzn wobec partnerek jest 
sposobem kontrolowania ich seksualności,

poddano badaniu 8385 kobiet, z których 
277 padło w minionych latach ofiarą mę
żowskiej przemocy (Wilson, Johnson, Daly,
1995). Wyodrębniono dwa rodzaje prze
mocy: „mniej dotkliwą” oraz „poważną”.
O przemoc mniej dotkliwą pytano na przy
kład tak: „Czy twój mąż (partner) kiedyko- 
w'iek grozi! ci, że cię uderzy?”, „Czy kie
dykolwiek rzucił czymś w ciebie?” , „Czy 
cię popchnął?” , „Czy cię spoliczkowal?” , 
„Czy cię uderzył?” . Przejaw}' przemocy 
„poważnej” badano, zadając takie na przy
kład pytania: „Czy partner kiedykolwiek 
cię pobił?” , „Czy cię dusił?", „Czy groził 
ci pistoletem albo nożem?” .

Podczas wywiadów pytano również
o zazdrość i zaborczość męża, prosząc 
kobiety o ustosunkowanie się do nastę
pujących twierdzeń: „Jest zazdrosny i nie 
chce, abyś rozmawiała z innymi mężczy
znami” , „Chce zawrze wiedzieć, z kim 
się spotykasz i gdzie jesteś” , „Znieważa 
cię, byś miała złe samopoczucie i źle
o sobie myślała” , „Odmawia ci informacji 
na temat sytuacji finansowej rodziny i nie 
daje pieniędzy, naw'et gdy poprosisz” .

Okazało się, że skłonność do ograni
czania wolności partnerki idzie w parze 
ze skłonnością do przemocy. Mężczyźni 
odnoszący się brutalnie do swoich żon 
zarazem byli bardzo zazdrośni i pragnęli 
je we wszystkim kontrolować. Im poważ
niejsze formy przemocy, tym większa za
zdrość i ograniczanie wolności. Potwierdza 
to hipotezę, zgodnie z którą mężczyźni 
posługują się przemocą w celu kontrolo
wania swoich partnerek, chcąc zapobiec 
ich związkowi z innym mężczyzną lub 
odejściu.

I znowu nie wynika to ze ślepego 
instynktu. Pojawienie się przemocy i jej 
forma są uzależnione od tego, jaki problem 
adaptacyjny napotyka dany mężczyzna.
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SEKCJA 10.1 
Wojna w plemieniu Yanomamo

Antropolog Napoleon Chagnon przed
stawił plastyczny opis wojny dwóch 
szczepów plemienia Yanomamö. Kon
flikt rozpoczął się od Damowy, wo
dza Monou-teri, wioski zamieszkałej 
przez Yanomamo. Miał on zwyczaj 
uwodzić żony innych mężczyzn, co 
było przyczyną częstych w tej wio
sce pojedynków na maczugi. Pewnego 
razu mieszkańcy sąsiedniej wioski, 
Patanowa-teri, napadli na Monou-teri 
i uprowadzili pięć kobiet. Damowa roz
złościł się i przekonał swoich współ- 
plemieńców do wypowiedzenia wojny 
mieszkańcom Patanowa-teri.

Podczas pierwszej wyprawy monou- 
terianie zaskoczyli jednego z przeciw
ników, mężczyznę o imieniu Bosibrei, 
który wspiął się na drzewo po owoce. 
Jego sylwetka na tle lazurowego nieba 
stanowiła doskonały cel, więc ludzie 
Damowy wysłali w jego kierunku grad 
strzał. Bosibrei zginął na miejscu, 
a jego zabójcy wycofali się do wioski.

Agresja często prowokuje do od
wetu. Mieszkańcy Patanowa-teri po
stanowili się zemścić. Udało im się 
otoczyć Damowę, gdy w towarzystwie 
dwóch swoich żon oddalił się od domu 
w poszukiwaniu miodu. Pięć strzał 
utkwiło w jego brzuchu. Damowa ob
rzucił przeciwników wyzwiskami i wy
strzelił jedną strzałę, ale wtedy śmier
telna strzała trafiła go w kark. Tym 
razem napastnicy zostawili w spokoju 
żony Damowy, obawiając się jego to
warzyszy. Kobiety uciekły więc i po
wiadomiły o całym zdarzeniu swo

ich współziomków. Napastnicy wyco
fali się, ale mieszkańcy Monou-teri 
ukryli się w dżungli, obawiając się ich 
powrotu.

Po śmierci Damowy jego współ- 
plemieńcy stracili ducha do walki. 
Wkrótce jednak pojawił się nowy lider, 
Kaobawa, i wzniecił płomień zemsty. 
Brak odwetu prowadzi do utraty re
putacji. Inni uważają, że takich lu
dzi łatwo można wykorzystać. Miesz
kańcy Monou-teri uważali więc, że 
muszą podjąć zdecydowane działania, 
aby ustrzec się od przyszłych najaz
dów.

W  noc przez napadem Kaobawa 
doprowadził swoich ludzi do amoku. 
Zaczął śpiewać: „Pragnę krwi! Pragnę 
krwi!” (Chagnon, 1983, s. 182). Jego 
ziomkowie podchwycili frazę, kończąc 
ją przenikliwym krzykiem, który prze
szył Chagnona do szpiku kości. Wo
jownicy krzyczeli z coraz większą fu
rią, doprowadzając się do szaleństwa.

Następnego dnia wczesnym ran
kiem kobiety wyposażyły wojowni
ków w zapasy jedzenia. Mężczyźni 
pokryli twarze i ciała czarną farbą. 
Matki i siostry rzucały za odchodzą
cymi na wojnę rady i ostrzeżenia, 
w rodzaju: „nie daj się zabić” albo 
„bądź ostrożny” (s. 183). Następnie 
łkały i zawodziły, niespokojne o swo
ich mężczyzn.

Po pięciu godzinach jeden z męż
czyzn wrócił, pokazując skaleczoną 
stopę, wskutek której nie mógł do
trzymać kroku towarzyszom. Uroczy
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stość z poprzedniego wieczora, ro
biąca wielkie wrażenie na kobietach, 
podobała mu się, ale jak wielu jego 
towarzyszy bal się walki.

Wyprawa do wioski przeciwnika 
zajęła kilka dni. Nocami wojownicy 
rozpalali ogniska, by się ogrzać, ale 
ostatniej nocy zrezygnowali z tego 
luksusu z obawy przed zdradzeniem 
swojej obecności. Ostatniego wieczora 
przed atakiem kilku innych wojowni
ków skaleczyło się w nogi lub zaczęło 
się uskarżać na ból brzucha, na skutek 
czego ruszyli w drogę powrotną. Po
zostali ułożyli plan ataku. Postanowili 
podzielić się na mniejsze grupy, po 4-6 
osób. Dzięki temu mogli się osłaniać 
podczas odwrotu. Dwóch mężczyzn 
z każdej grupy pozostawało w ukryciu, 
by znienacka atakować ewentualne 
grupy pościgowe.

Między napastnikami znajdował się 
dwunastoletni syn Damowy. Zabrano 
go na wyprawę, by mógł pomścić 
śmierć ojca. Była to jego pierwsza wy
prawa wojenna, więc starsi mężczyźni 
trzymali go w środku grupy, by nie 
narażał się na zbytnie niebezpieczeń
stwo.

Tymczasem w wiosce kobiety sta
wały się coraz bardziej niespokojne. 
Bały się napaści ze strony innych 
sąsiadów. Wszak nawet sprzymierzeń
com nie zawsze można wierzyć. Nie
pokój objawiał się nerwowością; czę
sto wybuchały kłótnie. Podczas jednej 
z nich pewna kobieta uderzyła drugą 
kijem tak skutecznie, że tamta wy
zionęła ducha. Głównie jednak czas 
schodził im na czekaniu.

SEKCJA 10.1 cd.

Napastnikom udało się zabić jed
nego przeciwnika. Zemścili się, ale 
teraz sami byli w niebezpieczeń
stwie. Mieszkańcy Patanowa-teri ru
szyli w pościg. Udało im się wyprze
dzić ludzi z Monou-teri i zaatakować 
ich znienacka. Jeden monouterianin 
został zraniony strzałą w pierś. Na
stępnego ranka wojownicy Monou-teri 
zjawili się w swojej wiosce, niosąc 
rannego towarzysza. Choć odniósł on 
poważne obrażenia, wyszedł z tego 
i wziął udział w następnej wyprawie.

Kiedy rok później Chagnon po
wrócił w tamte strony, wojna mię
dzy Monou-teri a Patanowa-teri trwała 
w najlepsze, przyjmując postać kolej
nych napadów i odwetów. Mieszkańcy 
Monou-teri zabili dwóch przeciwni
ków i uprowadzili dwie kobiety, sami 
tracąc jednego wojownika. W tym 
więc momencie ludzie z Monou-teri 
mieli przew'agę. Było wszakże jasne, 
że ludzie z Patanowa-teri nie ustaną 
w wysiłkach, dopóki nie pomszczą 
śmierci sw'oich towarzyszy i utraty ko
biet. Kiedy zaś dopną swego, wówczas 
ich przeciwnicy zmuszeni będą podjąć 
kroki odwetowe.

Wojna w plemieniu Yanomamo 
ujawnia kilka kluczowych motywów 
w ewolucji agresji ludzkiej: wojna jest 
domeną mężczyzn, seksualny dostęp 
do kobiet to jedno z podstawowych 
dóbr, które często przypada zwycięz
com, odwet i zemsta są niezbędne dla 
utrzymania reputacji, a kobiety i męż
czyźni często boją się śmiertelnych 
konsekwencji walk plemiennych.
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O koliczności w yzw alające kobiecą  
przem oc w stosunku do m ężczyzn

Mogłoby się wydawać, że kobiety rzadko 
stosują przemoc wobec mężczyzn. Badania 
nad zjawiskiem przemocy w małżeństwie 
pokazują jednak, że w takich jej formach, 
jak policzkowanie, plucie i wyzywanie, 
kobiety niemal dorównują mężczyznom 
(np. Buss, 1989b; Dobash, Dobash, Wilson, 
Daly, 1992).

Samoobrona. Kobiety o wiele rzadziej niż 
mężczyźni uciekają się do czynów skrajnie 
agresywnych, takich jak zabicie współ
małżonka, ale i to się zdarza. W takich 
wypadkach prawie zawsze obecne są dwa 
czynniki. Kobieta broni się przed mężem 
rozwścieczonym z powodu jej rzeczywistej 
lub domniemanej zdrady, a przy tym od 
dawna była maltretowana i nie wie, jak 
się wydostać z potrzasku (Daly, Wilson, 
1988; Dobash i in., 1992). Męska zazdrość 
seksualna leży więc u podłoża zarówno 
wypadków zabijania żon przez mężów, jak 
i znacznie rzadszych wypadków zabijania 
mężów przez żony.

W ojna

Historia ludzkości, a także obyczaje kultur 
plemiennych z całego świata, poświadczają 
trwałość zwyczaju zawiązywania męskich 
koalicji w celu prowadzenia wojny (np. 
Chagnon, 1988; Tooby, Cosmides, 1988)*. 
Wojna jest więc domeną mężczyzn i oni

najczęściej padają jej ofiarami, choć rów
nież kobietom przysparza ona wielu cier
pień. Wprawdzie trudno byłoby znaleźć 
wojny wszczynane w jasno zadeklarowanej 
intencji zdobycia kobiet, ale możliwość 
zwiększenia liczby kopulacji prawie za
wsze postrzega się jako jedną z korzy
ści płynących z pokonania przeciwnika. 
Sekcja 10.1 zawiera opis pewnej wojny 
plemiennej.

Ewolucyjna psychologia wojny. W bły
skotliwej analizie Tooby i Cosmides (1988) 
zwrócili uwagę na często przeoczany fakt 
daleko posuniętej współpracy, której wy
maga wojna. Bez współpracy mężczyzn po 
obu stronach frontu nie mogłaby się ona 
odbyć. Mężczyźni muszą się zjednoczyć 
i działać jak jeden organizm. Jest to tak 
trudny wymóg, że jak dotąd potrafiły mu 
sprostać tylko dwa gatunki ssaków7: szym
pansy i ludzie.

Ewolucja wojen musi pokonać jedną 
zasadniczą przeszkodę. Korzyści, liczone 
w kategoriach reprodukcyjnych, muszą 
przewyższać ogromne przecież ryzyko ob
rażeń i śmierci. Jak zauważyli Tooby i Co
smides: „Trudno zrozumieć, dlaczego ja
kikolwiek organizm, zaprogramowany tak. 
aby przeżyć i powielać sŵ oje geny, prowo
kuje sytuacje pociągające za sobą wielkie 
koszty oraz ogromne niebezpieczeństwo” 
(1988, s. 2). Jak więc mogły się wykształcić 
mechanizmy psychiczne skłaniające męż
czyzn do podejmowania takiego ryzyka? 
Dlaczego w całej swojej historii ludzie

* Na szczepową charakterystykę wczesnych wojen, ich nieuchronny charakter i genetyczne 
konsekwencje zwracał uwagę E. O. Wilson. Koncepcja ta była częstokroć krytykowana nie 
tylko z pozycji naukowych, lecz także wyszydzana i ośmieszana. Wojny etniczne z końca XX 
wieku Ougoslawia, Afryka) ze swym okrucieństwem i etniczno-genetyczną wymową (zbiorowe, 
zinstytucjonalizowane gwałty na młodych kobietach, masowe mordy dokonywane na młodych 
mężczyznach i ludziach obu płci w wieku starszym oraz dzieciach) nadały tej myśli teoretycznej 
nowy wymiar (przyp. red. meryt.).
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prowadzili wojny, a wojownicy byli przez 
swoje społeczności nagradzani i obsypy
wani zaszczytami?

W ewolucyjnej teorii wojen, zapropono
wanej przez Tooby’ego i Cosmides (1988), 
znalazły się cztery podstawowe warunki, 
które muszą zostać spełnione, aby mogły 
się wykształcić adaptacje prowadzące do 
zawiązywania agresywnych koalicji.

1. Przeciętne długoterminowe korzy
ści liczone w  kategoriach reproduk
cyjnych muszą przewyższać koszty 
działań wojennych podejmowanych 
w toku ewolucji. Jakie to mogły być 
korzyści? Najoczywistszą wydaje się 
zwiększenie liczby kopulacji. Jest to 
bowiem podstawowa bariera męskiej 
reprodukcji. Dostęp seksualny nie sta
nowi natomiast takiej bariery dla re
produkcji kobiety, jak to już zauwa
żyliśmy podczas omawiania teorii in
westycji rodzicielskiej i doboru płcio
wego. Wysokość kobiecych inwestycji 
w potomstwo sprawia, że kobiety są dla 
mężczyzn wielkim dobrem. Jego podaż 
jest jednak ograniczona. Z tej asymetrii 
między płciami wynika, że kobiety nie
wiele by zyskały, udając się na wojnę 
w celu zyskania seksualnego dostępu 
do mężczyzn. Sperma jest tania i nigdy 
nie brakowało mężczyzn gotowych jej 
użyczyć. Mężczyźni, idąc na wojnę, 
mają więc dużo do zyskania. Jeśli im 
się powiedzie, ułatwią sobie dostęp 
seksualny do kobiet - rzadkiego dobra 
reprodukcyjnego, którego zdobycie jest 
warte ryzyka.

2. Członkowie koalicji muszą wierzyć, 
że ich grupa zwycięży. Nie oznacza to 
jedynie zwycięstwa w walce, lecz rów
nież przekonanie, że po wojnie łączne 
zasoby koalicji będą większe niż przed 
nią.

3. Ryzyko ponoszone przez każdego 
członka koalicji oraz waga jego 
wkładu w  zwycięstwo muszą się 
przekładać na udział w zyskach.
Jest to jedna z postaci „czujnika wy
krywającego oszustwo” , który omawia
liśmy w rozdziale 9. Mężczyźni, któ
rzy nie ponoszą ryzyka walki, muszą 
być wykluczeni z podziału łupów. Ci 
natomiast, którzy najwięcej ryzykują - 
jak przywódcy prowadzący swoich ludzi 
na wojnę - otrzymują proporcjonalnie 
większą część łupów. Podobnie męż
czyźni wnoszący większy wkład w zwy
cięstwo uzyskują odpowiednio większy 
dostęp do zasobów reprodukcyjnych.

4. Mężczyźni idący na wojnę nie mogą 
wiedzieć, kto zginie, a kto prze
żyje. Innymi słowy, prawdopodobień
stwo śmierci musi być mniej więcej 
równe. Jeżeli masz pewność, że zgi
niesz, to idąc na wojnę, nie masz nic 
do zyskania. Prawa doboru działałyby 
zdecydowanie przeciw psychologicznej 
gotowości do uczestniczenia w walce, 
gdyby śmierć była pewna. Zjawisko 
paniki na polu walki, kiedy to nie
którzy jej uczestnicy zaczynają ucie
kać, wynika prawdopodobnie z dzia
łania mechanizmu psychicznego skła
niającego człowieka do wycofania się, 
kiedy prawdopodobieństwo śmierci za
czyna graniczyć z pewnością. Jeżeli jed
nak ryzyko rozkłada się na wszystkich 
i nie wiadomo, kto przeżyje, a kto 
zginie, wówczas prawa doboru mogą 
faworyzować mechanizmy skłaniające 
ludzi do uczestniczenia w koalicjach 
wojennych.

Z warunków tych, które Tooby i Cos
mides (1988) nazywają warunkami wojen
nego ryzyka, wynika kilka zaskakujących 
hipotez. Najważniejsza dotyczy wpływu
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śmiertelności na presję ewolucyjną kształ
tującą mechanizmy psychiczne skłaniające 
mężczyzn do prowadzenia wojen. Przypo
mnijmy, że prawa doboru oddziałują na 
geny odpowiedzialne za konkretne ce
chy, opierając się na typowych konse
kwencjach reprodukcyjnych, zachodzących 
w czasie ewolucji. Na przykład w rozdzia
le 3 opisywaliśmy ewolucję męskiej goto
wości do podejmowanie ryzyka, pozwala
jącej na odniesienie przeciętnie większego 
sukcesu reprodukcyjnego, ale kosztem 
skrócenia życia.

Zastosujmy tę logikę do wojny. Za
łóżmy, że 10 mężczyzn zawiązuje przy
mierze celem napadu na sąsiednie plemię. 
Podczas ataku udaje im się pochwycić 
5 płodnych kobiet. Jeżeli wszyscy męż
czyźni przeżyli, to na jednego mężczyznę 
przypada 0,5 kobiety. Załóżmy teraz, że 5 
mężczyzn zginęło w walce. Zysk każdego 
mężczyzny w postaci dostępu seksualnego 
wynosi teraz 1. Jednak przeciętny zysk 
dla mężczyzn idących do walki nie zmienia 
się i w dalszym ciągu wynosi 0,5. Średni 
zysk reprodukcyjny decyzji wyruszenia 
na wojnę jest więc w obu wypadkach taki 
sam, choć raz wszyscy wojownicy wyszli 
bez szwanku, a za drugim razem pięciu 
poległo.

Dla tych, którzy zginęli, wojna ozna
czała całkowitą stratę. Jednak zasoby, 
które by uzyskali, po prostu przypadają 
ich sprzymierzeńcom. Reprodukcyjne zy
ski tych, którzy przeżyli, są identyczne 
z reprodukcyjnymi stratami tych, którzy 
polegli. Oznacza to, że przeciętny zysk 
reprodukcyjny nie zmienił się ani odrobinę 
w wyniku tego, że pięciu mężczyzn zgi
nęło. Ponieważ zaś ewolucja uwzględnia 
przeciętne skutki reprodukcyjne wystę
pujące przez długi czas, mogła sprzyjać 
wykształceniu się mechanizmów psychicz
nych skłaniających mężczyzn do prowa

dzenia wojen, choć na skutek ich działania 
niektórzy mężczyźni ryzykują życiem.

Ewolucyjna teoria wojny pozwala na 
sformułowanie kilku konkretnych przy
puszczeń: (1) mechanizmy psychiczne 
skłaniające do zawiązywania koalicji wo
jennych rozwiną się u mężczyzn, ale nie 
u kobiet; (2) główną korzyścią z przy
stąpienia do koalicji jest dla mężczyzny 
zwiększony dostęp seksualny do kobiet; 
(3) u mężczyzn powinny się wykształ
cić mechanizmy psychiczne skłaniające do 
wystąpienia z koalicji i ucieczki z pola 
walki, jeśli w razie pozostania śmierć 
wydaje się pewna; (4) mężczyźni powinni 
iść na wojnę tym chętniej, im większe 
są szanse na zwycięstwo, na przykład 
gdy znacznie przewyższają przeciwników 
liczebnością; (5) u mężczyzn powinny wy
kształcić się mechanizmy służące egze
kwowaniu umowy koalicyjnej - to jest 
wykrywaniu i karaniu oszustów, zdrajców 
i dezerterów; (6) u mężczyzn powinny 
się też wykształcić mechanizmy wyszuki
wania, pozyskiwania i wyróżniania lojal
nych sprzymierzeńców'. Ponieważ powyż
sza teoria ewolucji wojny jest stosunkowo 
świeżej daty, liczba badań empirycznych 
weryfikujących wymienione hipotezy jest 
jeszcze skąpa. Jednak istniejące świadec
twa, opisane poniżej, potwierdzają praw
dziwość jej założeń.

Wojna jest domeną mężczyzn. Zjawisko 
mężczyzn sprzymierzających się ze sobą 
w celu zabijania innych mężczyzn obser
wuje się na całym świecie (Alexander, 
1979; Chagnon, 1988; Otterbein, 1979; 
Wrangham, Peterson, 1996). W niektórych 
kulturach, takich jak Yanomamö, wojny 
toczą się nieustannie. Nigdy i nigdzie nie 
stwierdzono, by to kobiety zawiązywały 
koalicje w celu zabijania ludzi. Wszyst
kie te spostrzeżenia wydają się oczywiste
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i były z pewnością znane, zanim Tooby 
i Cosmides (1988) sformułowali teorię 
ewolucji wojny. Są one jednak z nią spójne 
i pozwalają na zakwestionowanie innych 
teorii, na przykład takich, wedle których 
wojna jest arbitralnym tworem społeczeń
stwa (van der Dennen, 1995).

Mężczyźni częściej spontanicznie oce
niają swoją wartość bojową. Jeżeli męż
czyźni w toku ewolucji znacznie częściej 
niż kobiety angażowali się w konflikty 
zbrojne, to powinny się u nich wykształcić 
mechanizmy psychiczne pozwalające oce
nić, w jakich warunkach najlepiej podejmo
wać walkę. Jednym z nich jest umiejętność 
oceny własnej wartości bojowej w porów
naniu z innymi mężczyznami. Psycholog 
ewolucyjny Adam Fox (1997) postawi! tezę
o wykształceniu się u mężczyzn właśnie

takich mechanizmów psychicznych, ponie
waż podejmują oni walkę znacznie częściej 
niż kobiety.

W celu zweryfikowania tej tezy Fox za
pytał grupę studentów, jak często wyobra
żają sobie rezultaty swojej walki z kimś 
innym. Wyniki przedstawiono na rycinie 
10.3. Pokazują one ogromną różnicę mię
dzy kobietami a mężczyznami. Większość 
mężczyzn toczy w wyobraźni takie boje 
przynajmniej raz w miesiącu, a najczęściej 
raz w tygodniu. Kobietom natomiast zda
rza się to tylko okazjonalnie lub wręcz 
nigdy (najczęstsza odpowiedź). Ustalenia 
te potwierdzają tezę, że mężczyźni znacz
nie częściej niż kobiety oceniają własną 
wartość bojową, co może być refleksem 
działania wykształconego w toku ewolucji 
mechanizmu psychicznego, pozwalającego 
ocenić, czy warto się angażować w walkę.

w roku pól roku miesiąc tydzień raz dziennie

RYCINA 10.3 Ocena wartości bojowej

Wykres pokazuje, że mężczyźni znacznie częściej niż kobiety spontanicznie oceniają swoją wartość bojową, co może być 
psychiczną adaptacją wojenną.

Źrddlo: A. Fox, TheAssesmentafFightingAMityinHumans, wystąpienie w czerwcu 1997 na X konferencji Humań Behavior 
and Evolution Society na University of Arizona w Tucson.
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Dostęp seksualny jako nagroda sy ste 
m atycznie przypadająca zw ycięzcom .
Dwaj psychologowie ewolucyjni, Craig Pal- 
mer i Christopher Tilley, poddali wery
fikacji hipotezę, zgodnie z którą dostęp 
seksualny do kobiet jest głównym powo
dem przystępowania mężczyzn do gangów 
(Palmer, Tilley, 1995). Gang można zdefi
niować jako „spontanicznie powstały zwią
zek rówieśników, których łączy "wspólnota 
interesów, mający wyraźnie określoną hie
rarchię [...], działający w sposób zorga
nizowany w celu osiągnięcia określonego 
celu lub celów” (Miller, 1980, s. 121). 
Wojny gangów są w Ameryce zjawiskiem 
zwyczajnym, szczególnie w dużych mia
stach, jak Los Angeles. Ofiary śmiertelne 
zdarzają się często. Dlaczego młodzi męż
czyźni przystępują do nich, skoro grozi to 
śmiercią?

Jeden z członków gangu uzasadni) to 
następująco: „W gangu można było dostać 
to, na czym mi zależało. W podstawówce 
byłem strasznym głąbem. Wkuwałem i nie 
obchodziły mnie żadne gangi. Aż raz zo
baczyłem, że kręci się u nich mnóstwo 
dziewczyn” (Padilla, 1992, s. 68).

Palmer i Tilley (1995) chcieli przebadać 
tę sprawę empirycznie, nie poprzesta
jąc jedynie na wypowiedziach poszczegól
nych gangsterów czy anegdotach. Poddali 
więc badaniom 55 gangsterów z Colorado 
Springs i 63 mężczyzn w tym samym 
wieku i z tego samego miasta, ale nie 
powiązanych ze światem przestępczym. 
Pytano ich o liczbę partnerek seksual
nych w ciągu minionych 30 dni. Liczba 
podawana przez gangsterów była znacząco 
większa (średnio 1,67 partnerki wobec
1,22). Najwięcej partnerek mieli dwaj sze
fowie gangu - jeden 10, a drugi 11 w ciągu 
minionych 90 dni. Spośród mężczyzn nie 
związanych z gangami żaden nie miał 
więcej niż 5 partnerek.

Badania na losowo dobranej grupie 
mężczyzn w tym samym wieku co gang
sterzy wykazały (Palmer, Tilley, 1995), 
że 55% miało w okresie ostatniego roku 
jedną partnerkę seksualną lub nie miało 
żadnej, a tylko 14% miało ponad cztery 
partnerki (Laumann i in., 1994). Wynika 
z tego, że wielu gangsterów ma więcej 
partnerek seksualnych w jednym miesiącu 
niż przeciętny mężczyzna przez cały rok. 
Niezbędne są jednak dalsze badania, gdyż 
jest prawdopodobne, że gangsterzy kolo- 
ryzują swoje osiągnięcia w tej mierze.

Dodatkowy dowód na to, że liderzy 
koalicji mają więcej partnerek seksual
nych, pochodzi z prowadzonych przez 
Chagnona (1988) badań nad Indianami 
Yanomamo. Członkowie tego plemienia 
udział w  w^raw^ch wojennych najczę
ściej uzasadniają zemstą, a jako pier
wotną przyczynę konfliktów najczęściej 
wymieniają „kobiety” . Indianie Yanomamo 
dzielą mężczyzn na unokai (ci, którzy 
zabili) i ni ̂ u n o k a i  (ci, którzy nie za
bili). Rozróżnienie to ma wielkie znaczenie 
dla reputacji mężczyzny. We wsi wszy
scy wiedzą, kto jest unokai. Ich ofiarami 
są zazwyczaj mężczyźni zabijani podczas 
starć z wrogimi szczepami i plemionami, 
choć niekiedy chodzi także o zabójstwa 
wewnątrz własnej grupy, popełniane z za
zdrości. W badanej społeczności było 137 
unokai. Większość z nich miała na koncie 
jednego zabitego, ale niektórzy mieli po 
kilku (rekord wynosił 16). Tacy mężczyźni 
cieszyli się szczególnie dobrą reputacją. 
Mówiono o nich waiteri, czyli srodzy.

Kiedy porównano unokai i nie-unokai 
w tym samym wieku, jedna różnica była 
szczególnie wyrazista: unokai mieli więcej 
żon. Wśród młodych mężczyzn, między 20 
a 24 rokiem życia, unokai mieli przeciętnie 
0,8 żony, niemal czterokrotnie więcej niż 
nier-unokai. Wśród mężczyzn powyżej 41
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roku życia unokai mieli średnio 2,09 żony, 
a nie-unokai - jedynie 1,17. Unokai mieli 
więc zdecydowanie więcej ślubnych part
nerek seksualnych. Plotki mówiły również
o większej liczbie stosunków pozamalżeń- 
skich (Chagnon, 1983). Jeżeli więc zabicie 
wroga oznacza wniesienie dużego wkładu 
do wojny, to dostęp seksualny do kobiet 
jest poważną korzyścią osiąganą dzięki 
agresji.

Jakich cech szukają mężczyźni i ko
biety u swoich sprzymierzeńców? Trój
ka badaczy spróbowała odpowiedzieć na to 
pytanie, prosząc 60 mężczyzn i 33 kobiety
o ocenę znaczenia 148 cech potencjalnych 
członków koalicji. Koalicję określono jako 
„grupę ludzi, z którymi się identyfikujesz, 
ponieważ zmierzacie do wspólnego celu” 
(DeKay, Buss, Stone, w recenzji, s. 13). 
Każda cecha była oceniana według skali 
od -4 (bardzo niepożądana u sprzymie
rzeńca) do -r4 (bardzo pożądana u sprzy
mierzeńca). Listę 148 cech sporządzono 
na podstawie trzech źródeł: (1) nazw 
uczynków i wydarzeń mogących poprawić 
pozycję i reputację danej osoby, (2) oznak 
takich cech charakteru, jak skłonność do 
dominacji, przyjazne nastawienie, sumien
ność, stałość emocjonalna i otwartość, oraz 
(3) teoretycznych właściwości wyprowa
dzonych z ewolucyjnych hipotez na temat 
funkcji koalicji. Na przykład pozycja „bycia 
odważnym w obliczu niebezpieczeństwa” 
została wprowadzona w celu zweryfiko
wania hipotezy, jakoby jedną z funkcji 
męskich koalicji (a więc i kryterium ich 
formowania) była agresja przeciw innym 
koalicjom lub obrona własnej grupy.

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, za 
szczególnie pożądane u koalicjanta uznali 
następujące cechy: pracowitość, inteligen
cja, uprzejmość, otwartość, umiejętność 
mobilizowania innych, wiedza, poczucie

humoru oraz wiarygodność. W niektórych 
jednak wypadkach uwidoczniły się wy
raźne różnice między mężczyznami a ko
bietami, wskazujące na to, że koalicje 
męskie spełniają inne funkcje. Mężczyźni 
większy nacisk kładli na następujące ce
chy: odwaga w obliczu niebezpieczeństwa 
(2,4 wobec 1,66), siła fizyczna (1,07 wobec 
0,43), waleczność (1,3 wobec 0,42), umie
jętność chronienia innych (1,37 wobec 
0,89), wytrzymałość na ból (0,75 wobec 
0,36), umiejętność obrony przed atakiem 
(1,9 wobec 1,43) oraz zdolność osiągnięcia 
przewagi fizycznej nad innymi (0,35 wobec 
-0,42). Jednocześnie mężczyźni niechęt- 
niej niż kobiety odnieśli się do niektórych 
wad potencjalnego sprzymierzeńca, takich 
jak: brak sprawności fizycznej (-0,68 wo
bec -0,23) oraz mala siła (-1,08 wobec 
-0,55).

Badanie to obejmowało tylko niewielką 
próbę amerykańskich studentów, trudno 
więc o stanowcze wnioski. Na pewno 
przydałoby się powtórzyć je w innych 
kulturach. Warto jednak zauważyć, że na
wet we współczesnym środowisku uczelni 
amerykańskich, pozornie tak dalekim od 
walk plemiennych z ewolucyjnej przeszło
ści człowieka, mężczyźni wybierają sprzy
mierzeńców na podstawie kiyteriów, które 
pomogłyby zwyciężyć ich grupie w konflik
cie wojennym.

Podsumowanie rozważań o wojnie.
Teoria wojny sformułowana przez Tooby’- 
ego i Cosmides (1988) prowadzi do często 
przeoczanego wniosku, że prowadzenie 
wojny wymaga daleko posuniętej współ
pracy między członkami walczących grup. 
Według tej teorii dostęp seksualny do 
kobiet był podstawową korzyścią repro
dukcyjną, dzięki której u mężczyzn mo
gły się rozwinąć mechanizmy psychiczne 
skłaniające ich do podejmowania działań
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wojennych. Teoria prowadzi również do 
pewnych zaskakujących wniosków - na 
przykład takiego, że jak długo udający się 
na wojnę mężczyźni nie wiedzą, który 
z nich zginie, a który przeżyje, tak długo 
poziom śmiertelności nie ma wpływu na 
korzyści reprodukcyjne płynące z przystą
pienia do walki.

Wiele dowodów empirycznych wspiera 
podstawowe założenia ewolucyjnej teo
rii wojny. Po pierwsze, w całej historii 
ludzkości wojna była domeną mężczyzn. 
Nie zarejestrowano natomiast ani jednego 
wypadku koalicji zawiązanych przez ko
biety w celu jej prowadzenia. Po drugie, 
mężczyźni częściej dokonują spontanicznej 
oceny swojej wartości bojowej, co wska
zywałoby na istnienie wyspecjalizowanych 
mechanizmów umożliwiających podejmo
wanie decyzji o tym, czy należy wziąć 
udział w walce. Po trzecie, badania nad 
gangami oraz nad wojennymi obyczajami 
społeczeństw tradycyjnych dowodzą, że 
dzięki wojnie mężczyźni uzyskują zwięk
szony dostęp seksualny do kobiet. Po 
czwarte, mężczyźni wolą mieć za sprzy
mierzeńców ludzi odważnych, silnych fi
zycznie, walecznych i umiejących bronić 
innych. Są to cechy szczególnie ważne 
u towarzyszy walki. Wprawdzie ten fa
scynujący temat wymaga wielu dalszych 
badań, ale dostępne obecnie dane em
piryczne potwierdzają teorię o wykształ
ceniu się u mężczyzn w toku ewolucji 
specjalnych mechanizmów psychicznych 
służących prowadzeniu wojen.

Czy u ludzi w ykształciły  się  
m echanizm y zabijania?

Wtedy ona powiedziała, że od czasu,
kiedy wróciła w kwietniu, pieprzyła się

z tym gościem z dziesięć razy. Zapytałem, 
jak może mówić o miłości i małżeństwie, 
a jednocześnie to robić. Byłem wściekły. 
Poszedłem do kuchni i chwyciłem za 
nóż. Wróciłem i zapytałem, czy mówiła to 
poważnie. Odpowiedziała, że tak. Biliśmy 
się na łóżku, dźgałem ją nożem, a wtedy 
przyszedł jej dziadek i próbował odebrać 
mi nóż. Powiedziałem, żeby zadzwoni) po 
policję. Nie wiem, dlaczego ją zabiłem, 
przecież ją kochałem (Carlson, 1984, s. 9).

Według statystyk policyjnych w Sta
nach Zjednoczonych popełnia się rocznie 
około 18 000 morderstw (Kenrick, Sheets,
1993). Ponad 80% z nich jest dziełem 
mężczyzn (Daly, Wilson, 1988). Socjologo
wie często tłumaczą tę przewagę „kultu
rowo uwarunkowanymi normami płci” (np. 
Goldstein, 1986). Taka teoria napotyka 
jednak problem empiryczny: zdecydowaną 
przewagę ilościową zbrodni popełnianych 
przez mężczyzn odnotowuje się wszędzie, 
we wszystkich kulturach na świecie (Daly, 
Wilson, 1988). Teorie kładące nacisk na 
normy kulturowe nie są w stanie wyjaśnić 
globalnych rozmiarów tego zjawiska.

Kłopot z prowadzeniem badań polega 
na tym, że morderstwa popełnia się sto
sunkowo rzadko. Jednak na każde mor
derstwo rzeczywiście popełnione przypa
dają dziesiątki i setki zbrodniczych myśli 
lub fantazji. Oto przykład takiej fantazji, 
snutej przez pewnego studenta: „Chcia
łem zabić moją narzeczoną. Ona mieszka 
w innym mieście i zastanawiałem się, czy 
to by się mogło udać. Myślałem o cenie 
biletu lotniczego i układałem w myślach 
alibi. Zastanawiałem się też, czy mógłbym 
ją zabić tak, aby to wyglądało na rabunek. 
Myślałem o tym przez jakiś tydzień i ni
gdy nic takiego nie zrobiłem” (Kenrick, 
Sheets, 1994, s. 15). Mężczyzna ten nie 
zabił swojej narzeczonej. Jednak uporczy



334 PROBLEMY ŻYCIA W GRUPIE

wość jego myśli rzuca światło na zjawisko 
psychologii zabójstwa.

Psychologowie ewolucyjnie Doug Ken
rick i Virgil Sheets skorzystali z tej spo
sobności, prowadząc dwa badania, obej
mujące łącznie 760 studentów. Przyjęta 
przez nich metoda była prosta. Prosili 
respondentów o podanie podstawowych 
informacji o sobie, takich jak wiek, pleć 
itd., a następnie pytali, kiedy i w jakicli 
okolicznościach ostatnio zdarzyło im się 
myśleć o zabiciu kogoś (Kenrick, Sheets,
1993, s. 6). Indagowali dalej o często
tliwość takich fantazji, stosunki łączące 
respondenta z wyobrażoną ofiarą oraz o to, 
czy zbrodnicze myśli pojawiały się w wy
niku ataku, publicznego upokorzenia czy 
innych przyczyn.

Obydwa badania przyniosły podobne 
rezultaty, skupimy się więc tylko na dru
gim z nich, większym i bardziej szczegó
łowym. Po pierwsze, mężczyźni częściej 
(79%) niż kobiety (58%) mówili, że co 
najmniej raz zdarzyło im się mieć mor
dercze myśli (zob. ryc. 10.4). Po drugie, 
38% mężczyzn wobec jedynie 18% kobiet

miewało takie fantazje kilkakrotnie. Po 
trzecie, fantazje męskie trwały na ogól 
dłużej. Większość kobiet (61%) twierdziło, 
że ich zbrodnicze fantazje trwały najwyżej 
kilka sekund. Mężczyźni mówili o kilku 
minutach, a 18% z nich nawet o kilku 
godzinach. Dane te potwierdzają, że męż
czyźni wykazują większe skłonności psy
chiczne do mordowania niż kobiety. Jest 
to zresztą zgodne ze statystykami policyj
nymi. Różnica płci była również widoczna 
w przyczynach zbrodniczych myśli. Męż
czyźni częściej niż kobiety reagowali w ten 
sposób, gdy ktoś wypowiedział wobec nich 
groźbę (72% wobec 52%), okradł ich (57% 
wobec 42%), kiedy chcieli wiedzieć, jak to 
jest kogoś zabić (32% wobec 8%), przy 
okazji konfliktu o pieniądze (27% wobec 
10%) i w wyniku publicznych upokorzeń 
(59% wobec 45%).

Inny był również przedmiot tych myśli. 
Mężczyźni częściej chcieli w myślach zabić 
obcego (53% wobec 33%), przywódcę na
rodu (34% wobec 17%), szefa (35% wobec 
21%) oraz osobę, z którą wynajmowali 
wspólnie pokój (34% wobec 23%).

H Nigdy

D Czasami (kilka razy w życiu)

U Często (kilkanaście razy w życiu)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Wynik w procentach 

RYCINA10.4 Częstość zbrodniczych fantazji

Wykres pokazuje, że więcej mężczyzn niż kobiet miewa zbrodnicze myśli i pojawiają się one u nich z większą częstotliwością. 

Źródło: Kenrick, Sheets, 1993. Copyright© 1993, za zgodą Elsevier Science.
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Z ewolucyjnej teorii dostosowania łącz
nego wynika, że konflikt między dziećmi 
a przybranymi rodzicami będzie silniejszy 
niż między dziećmi a rodzicami natural
nymi. Badania nad myślami zbrodniczymi 
potwierdzają tę tezę. Wśród osób, które 
mieszkały z jednym z przybranych rodzi
ców, cale 44% mówiło o zamordowaniu 
go w myślach. Wśród osób mieszkających 
z jednym z przybranych rodziców dłużej 
niż 6 lat odsetek byt jeszcze większy
i wynosił 59%. Odpowiednie liczby dla 
osób mieszkających z naturalnymi rodzi
cami wynosiły 31% oraz 25%.

Jak można to wyjaśnić z perspektywy 
ewolucyjnej? Istnieją dwie możliwości. 
Jedną z nich, przyjętą przez Kenricka
i Sheetsa (1993) oraz przez Daly'ego
i Wilson (1988), można nazwać hipotezą 
„ześliźnięcia” . Zgodnie z nią psychiczna 
skłonność do przemocy wykształciła się 
u mężczyzn jako narzędzie władzy oraz 
walki o zasoby. Zazwyczaj jej przejawami 
są groźby albo łagodniejsze formy prze
mocy, nie kończące się śmiercią. Czasami 
jednak następuje „ześliźnięcie” i docho
dzi do morderstwa: „W każdej rywalizacji 
naciąga się strunę do granic możliwości; 
niekiedy jednak ją przeciągamy. Zabójstwa 
podczas konfliktów małżeńskich wynikają 
z takich właśnie «ześliźnięć» w niebez
piecznej grze” (Daly, Wilson, 1988). Po
dobnie może się zdarzyć w wypadku na 
przykład zabicia mężczyzny przez męż
czyznę.

Alternatywnym wytłumaczeniem jest 
hipoteza „modułu zbrodni” (Buss, Dun-

Podsumowanie

Z punktu widzenia psychologii ewolu
cyjnej agresja nie jest zjawiskiem jedno
litym. Składają się na nią liczne strategie,

tley, 1998; Duntley, Buss, 1998). Zgod
nie z nią u ludzi - a zwłaszcza u męż
czyzn - wykształciły się mechanizmy psy
chiczne skłaniające do zabijania innych 
ludzi w określonych sytuacjach, takich 
jak wojna, rywalizacja o partnera oraz 
niewierność lub chęć zerwania związku. 
Zbrodnicze fantazje prawdopodobnie sta
nowią część owych „modułów zbrodni” , 
pozwalających wyobrazić sobie morder
stwo, ocenić ewentualne koszty i korzyści, 
po czym przystąpić do akcji, jeżeli korzyści 
jest więcej. W  wielu wypadkach koszty 
są zbyt wysokie - ryzykuje się oburzenie 
krewnych oraz karę z rąk innych członków 
społeczności (Daly, Wilson, 1988). Nie 
znaczy to, że w mężczyznach drzemie 
„instynkt mordercy” , na skutek którego 
gotowi są zabijać bez względu na oko
liczności. Znaczy natomiast, że zabijanie 
jest rezultatem działania mechanizmów 
wykształconych w toku ewolucji i urucha
mianych w pewnych sytuacjach.

Obu tych rywalizujących ze sobą hi
potez ewolucyjnych - „ześliźnięcia” oraz 
„modułów zbrodni” - nie skonfrontowano 
jak dotąd w toku badań empirycznych. 
Jednak przewaga mężczyzn w natężeniu 
zbrodniczych myśli, okoliczności wyzwa
lające je, a także częste zjawisko zbrodni 
z premedytacją nie korespondują z hipo
tezą „ześliźnięcia” . Obydwie hipotezy są 
obecnie weryfikowane. W  nadchodzącej 
dekadzie powinniśmy otrzymać odpowiedź 
na pytanie, czy „moduły zbrodni” wy
kształciły się u ludzi w toku ewolucji.

które ujawniają się dopiero w szczególnych 
okolicznościach. Mechanizm wyzwalający 
agresję pojawił się jako (odrażające) narzę
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dzie rozwiązywania rozmaitych problemów 
adaptacyjnych, takich jak walka o zasoby, 
rywalizacja o pozyskanie i utrzymanie par
tnera czy zdobywanie pozycji społecznej.

Z tej perspektywy różnorodność prze
jawów agresji - między płciami, między 
jednostkami tej samej płci, w ciągu całego 
życia oraz w różnych kulturach - jest ła
twa do przewidzenia. Stanowi to jaskrawy 
kontrast z wcześniejszymi teoriami in
stynktów, według których agresja to jedno
lita energia, wymagająca uzewnętrznienia 
w ten czy inny sposób. Stanowisko takie 
różni się wyraźnie także od tłumaczeń 
wywiedzionych z ogólnej teorii uczenia 
się, ponieważ zakłada istnienie wyspecja
lizowanych mechanizmów psychicznych, 
ukształtowanych w ciągu życia tysięcy 
pokoleń w reakcji na konkretne problemy 
adaptacyjne. Zarazem ilustruje ono po
gląd, że różnorodność nie jest bynajmniej 
sprzeczna z podejściem biologicznym. Psy
chologia ewolucyjna kładzie wielki nacisk 
na interakcyjny charakter ludzkich dzia
łań. Wyodrębnia ona sytuacje, w których 
specyficzne cechy agresora, jego ofiary, 
kontekstu społecznego oraz problemu ada
ptacyjnego mogą prowadzić clo czynów 
agresywnych, traktowanych jako strate
giczne rozwiązanie.

W perspektywie ewolucyjnej możemy 
mówić o co najmniej sześciu rodzajach 
korzyści odnoszonych przez tych naszych 
przodków, którzy posługiwali się agresją. 
Są to: zagarnianie zasobów innych ludzi, 
obrona siebie i swojej rodziny, przyspa
rzanie kosztów rywalom, walka o pozycję 
w hierarchii, odstraszanie ewentualnych 
agresorów oraz przeciwdziałanie próbom 
niewierności albo odejścia partnera.

Mocne argumenty ewolucyjne przema
wiają za tezą o agresji znacznie częściej 
cechującej zachowania mężczyzn. Ponie
waż system doboru partnera wśród ludzi

zawiera pewien element zróżnicowania, 
prawo doboru będzie faworyzować męż
czyzn stosujących „ryzykowne taktyki” 
w celu osiągnięcia dostępu seksualnego do 
większej liczby kobiet, niż wynikałoby to 
z ilościowych proporcji obu płci, a także 
w celu uniknięcia wykluczenia z rynku 
matrymonialnego. Dane empiryczne zde
cydowanie wskazują, że zarówno spraw
cami, jak i ofiarami aktów agresji fizycznej 
są przeważnie mężczyźni. Do danych tych 
należą statystyki zabójstw gromadzone 
w różnych społecznościach, wyniki badań 
nad przemocą w szkole oraz etnograficzne 
świadectwa przemocy fizycznej u Abory
genów.

Zachowania agresywme powstają w wy
niku działania catego szeregu okoliczności, 
zależnych między innymi od płci sprawcy
i ofiary. Akty agresji mężczyzn W'obec 
mężczyzn zdarzają się często, gdy w grę 
wchodzi bezrobocie i brak stałej partnerki. 
Oznacza to, że do ryzykownych działań 
agresywnych posuwają się mężczyźni za
grożeni wykluczeniem z rynku matrymo
nialnego. Mężczyźni uciekają się często 
do agresji również wtedy, gdy zagrożone 
są ich pozycja lub reputacja albo gdy 
stwierdzają lub podejrzewają niewierność 
sw'ojej partnerki.

Kobiety zachowują się agresywnie 
w- stosunku do innych kobiet przede 
wszystkim wtedy, gdy rywalizują o part
nera. O w'iele rzadziej jednak uciekają się 
do agresji fizycznej, poprzestając zazwy
czaj na szkalowaniu rywalek. Dwie najczę
ściej występujące taktyki deprecjonowania 
rywalki to przypisywanie jej rozwiązło
ści oraz wskazywanie defektów jej urody. 
Obydwa te sposoby bywają skuteczne dla
tego, że uderzają w czuły punkt męskich 
oczekiw7ań względem stałej partnerki.

Agresywne zachowania mężczyzn 
w stosunku do kobiet mają najczęściej
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na celu zawładnięcie sferą seksualności 
partnerek. Podstawową ich przyczyną jest 
zazdrość. Najprawdopodobniej w przeszło
ści był to sposób przeciwdziałania nie
wierności partnerki oraz groźbie zerwania 
przez nią związku. Kobiety młode, o wyż
szej wartości rozrodczej, są w większym 
stopniu narażone na agresję ze strony swo
ich partnerów, przypuszczalnie dlatego, 
że dawnym mężczyznom bardziej zależało 
na zachowaniu wyłączności w stosunkach 
seksualnych z kobietami znajdującymi się 
u szczytu możliwości rozrodczych.

Kobietom rzadko zdarza się zabijać 
mężczyzn, a jeśli już to robią, to najczęściej 
w obronie własnej przed partnerem roz
wścieczonym ich rzeczywistą lub domnie
maną niewiernością.

Wojna, rozumiana jako akt agresji jed
nej koalicji przeciw drugiej jest w świecie 
zwierząt zjawiskiem niezwykle rzadkim. 
Zdarza się ją prowadzić jedynie dwóm 
gatunkom ssaków - szympansom i lu
dziom. Przyjęcie perspektywy ewolucyjnej 
pozwala na sformułowanie przypuszczeń, 
że wojna jest domeną mężczyzn, a główną 
korzyścią reprodukcyjną z niej płynącą 
jest zwiększony dostęp seksualny do ko
biet. Dane empiryczne wspierają tę teorię: 
w całej ludzkiej historii to mężczyźni pro
wadzili wojny, kobiety zawsze były łupem 
przypadającym zwycięzcy, mężczyźni czę
ściej niż kobiety dokonują spontanicznej 
oceny swojej wartości bojowej, bardziej 
też niż kobiety cenią u swoich sprzymie
rzeńców odwagę, silę i waleczność. Choć 
niezbędne są dalsze badania, dostępne 
świadectwa wspierają ewolucyjną teorię 
wojny i pozwalają sądzić, że mężczyźni 
wyposażeni są w mechanizmy psychiczne 
służące prowadzeniu wojny.

W ostatniej części niniejszego roz
działu rozważaliśmy dwie rywalizujące ze 
sobą hipotezy, próbujące wyjaśnić zjawisko

wzajemnego zabijania się ludzi. Pierwsza 
z nich za jego przyczynę uważa „ześlizgi
wanie” się przemocy służącej panowaniu 
nad innymi ludźmi. Zgodnie z drugą u lu
dzi, a zwłaszcza mężczyzn, wykształciły 
się „moduły zbrodni” , skłaniające ludzi 
do mordowania innych w szczególnych 
okolicznościach, w których korzyści prze
ważają nad kosztami. Duża częstotliwość 
występowania zbrodniczych fantazji, sta
łość okoliczności wyzwalających je, ich 
odmienny charakter u każdej z płci oraz 
staranne przygotowywanie wielu zbrodni 
wydają się wspierać hipotezę „modułów 
zbrodni” , choć niezbędne są dalsze badania 
porównawcze obu teorii.

Psychoewolucyjne ujęcie zagadnienia 
agresji u człowieka ma wiele ograniczeń. 
Na przykład w jego ramach nie można jak 
na razie wyjaśnić, dlaczego spośród trzech 
mężczyzn stykających się z niewiernością 
swoich żon jeden swoją małżonkę zabije, 
drugi pobije, a trzeci pójdzie się upić. Nie 
można też wytłumaczyć, dlaczego w nie
których kulturach, takich jak Yanomamo, 
zachowania agresywne są niezbędne do 
osiągnięcia wysokiej pozycji społecznej, 
podczas gdy w innych prowadzą do nieod
wracalnej straty reputacji. W chwili obec
nej tłumaczenie zjawiska agresji z per
spektywy psychologii ewolucyjnej zawiera 
więc liczne luki w tych i innych miejscach.

Nawet jednak na obecnym, wstępnym 
etapie teoria ta wskazuje obiecujące kie
runki badań nieuwzględniane przez inne 
dyscypliny. Pozwala ona zrozumieć wiele 
inaczej niewytłumaczalnych zjawisk, ta
kich jak przewaga działań agresywnych 
wśród mężczyzn, powszechność zazdrości 
seksualnej jako glówmej przyczyny prze
mocy w małżeństwie oraz konflikty w ro
dzinach przybranych. Tym samym psycho
logia ewolucyjna stanowi krok w kierunku 
pełnej, interakcyjnej teorii ludzkiej agresji.



11 Konflikt płci

K o n flik t p łc i będzie trw a ł w iecznie, p o n iew a ż m ężczyźn i i kob iety  chcą 

czegoś innego. M ężczy źn i p ragną  kobiet, a kob iety  m ężczyzn.
George Burns

K o n flik t p łc i zaw sze je s t  w a lką  o seks.

Donald Symons (1979)

Podczas prowadzonych stosunkowo nie
dawno badań wśród uczniów szkól śred
nich aż 36% dziewcząt stwierdziło, że 
doznało przemocy ze strony swojego 
chłopaka (DeGroat, 1997). 44% dziew
cząt, które zetknęły się z umiarkowa
nymi formami przemocy - szczypaniem, 
drapaniem, popychaniem czy uderzaniem 
otwartą dłonią - w dalszym ciągu spoty
kało z tym chłopakiem. Związek podtrzy
mywało również 36% spośród dziewcząt, 
które doświadczyły poważniejszych form 
przemocy - duszenia, bicia czy grożenia 
bronią. Dane te są jedynie wierzchołkiem 
góry lodowej powszechnego zjawiska, ja
kim jest konflikt płci. W niniejszym roz
dziale zajmiemy się ewolucyjnymi pod

stawami konfliktu płci oraz empirycznymi 
badaniami na ten temat.

Kiedy psychologowie ewolucyjni po raz 
pierwszy zaczęli badać konflikt płci, wiedza 
na ten temat była dość skąpa. Jeden z psy
chologów rozpoczął po prostu od pytania 
mężczyzn i kobiet, co w postępowaniu 
przedstawicieli płci przeciwnej drażni ich, 
denerwuje czy złości (Buss, 1989b). Ba
dani studenci wymienili 147 źródeł kon
fliktu, od protekcjonalnego zachowania, 
zniewag słownych i agresji fizycznej do 
przemocy seksualnej, odmowy współży
cia, seksizmu i niewierności. Następnie 
lista ta posłużyła do badania serii hipotez 
psychoewolucyjnych, opartych na teorii 
strategicznego niedopasowania.

Teoria strategicznego niedopasowania

Konflikt jest stalą przypadłością stosun
ków między ludźmi, przejawiającą się 
w wielu postaciach. W rozdziale 10 pisa
liśmy o rozmaitych przejawach konfliktu 
między osobami tej samej płci, takich jak

deprecjonowanie rywali, przemoc fizyczna
i wojna. Występowanie takich konfliktów 
można przewidzieć na podstawie teorii 
ewolucji. Osoby tej samej płci często 
rywalizują o dokładnie te same dobra:
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osobników płci przeciwnej oraz zasoby 
pomagające ich pozyskać.

Psychologia ewolucyjna pozwala rów
nież przewidzieć konflikt płci mający jed
nak inne podłoże niż rywalizacja o te same 
zasoby reprodukcyjne. Jego źródła biorą 
swój początek w różnicach strategii sek
sualnych. Jak widzieliśmy w rozdziałach 4, 
5 i 6, u obu płci ukształtowały się w toku 
ewolucji krótko- i długoterminowe strate
gie doboru partnera. Jednak ich natura jest 
u każdej z płci inna. Mężczyźni znacznie 
bardziej niż kobiety pragną różnorodności 
seksualnej. Pragnienie to przybiera wiele 
form, takich jak szybsze, bardziej natar
czywe i bardziej agresywne domaganie 
się dostępu seksualnego. Z kolei kobiety 
przy doborze partnera związku przelot
nego są bardziej wybredne i ociągają się 
z przyzwoleniem na kontakt seksualny. 
Jest oczywiste, że obydwie te strategie 
nie mogą być zrealizowane jednocześnie. 
To jest właśnie przykład zjawiska zwanego 
strategicznym niedopasowaniem.

Ze strategicznym niedopasowaniem 
mamy do czynienia wówczas, gdy jedna 
osoba posługuje się określoną strategią, 
aby osiągnąć swój cel, a druga osoba 
skutecznie blokuje wdrożenie tej strategii 
lub osiągnięcie tego celu. Jeżeli mężczyzna 
uporczywie nalega na kontakt seksualny, 
mimo że kobieta nie zgadza się na to do 
chwili, aż poczuje, że jest on uczuciowo 
zaangażowany, to tym samym staje na 
przeszkodzie realizacji jej strategii sek
sualnej. Jednocześnie jej odmowa unie
możliwia mężczyźnie zrealizowanie jego 
strategii. Rodzi się więc konflikt, którego 
podłożem nie jest rywalizacja o te same 
zasoby, lecz odmienność strategii obu płci.

Teoria strategicznego niedopasowania 
nie dotyczy wyłącznie momentu rozpoczę
cia pożycia płciowego. Konflikt może się 
rozciągać na wszystkie rodzaje relacji mię

dzy kobietami a mężczyznami, od kontak
tów zawodowych począwszy, a na utarcz
kach małżeńskich skończywszy. Molesto
wanie seksualne jest formą strategicznego 
niedopasowania w miejscu pracy. Inną 
jego postacią jest okłamywanie partnera. 
Mężczyzna nieprzyznający się, że jest już 
żonaty, czy kobieta podająca wiek niższy od 
rzeczywistego igrają z pragnieniami swo
ich partnerów. Rodzajem strategicznego 
niedopasowania jest również niewierność 
małżeńska, ponieważ jest sprzeczna z pra
gnieniami partnera. Ograniczanie wolno
ści, groźby, przemoc fizyczna i słowna, 
poniżanie partnera, wszystko to są formy 
strategicznego niedopasowania w związku 
stałym. Teoria ewolucyjna pozwala sądzić, 
że strategiczne niedopasowanie - bloko
wanie strategii drugiej osoby oraz nieza- 
spokajanie jej pragnień - przenika wszyst
kie formy relacji między osobami odmien
nej płci, i to zarówno między małżonkami, 
jak i osobami zupełnie sobie obcymi.

Drugim składnikiem omawianej teorii 
jest twierdzenie, że „negatywne” emo
cje, takie jak złość, rozdrażnienie czy 
smutek, rozwinęły się w celu rozwiąza
nia problemów  adaptacyjnych wynikają
cych ze strategicznego niedopasowania. 
Cudzysłów przy słowie „negatywne” bie
rze się stąd, że emocje te są wprawdzie 
bardzo bolesne, ale dobrze spełniają swoje 
zadanie. Po pierwsze, pozwalają na wy
odrębnienie drażliwych wydarzeń, przez 
co koncentrujemy na nich swoją uwagę. 
Umiejętność skupienia uwagi jest rzadkim 
darem i trzeba umieć z niej korzystać. 
Kiedy czujemy złość albo przygnębienie, 
łatwiej nam zlokalizować ich źródło. Po 
drugie, dzięki tym emocjom łatwiej zapa
miętujemy dane wydarzenie. Po trzecie, 
prowadzą one do działania, dzięki czemu 
potrafimy wyeliminować źródło strategicz
nego niedopasowania.
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Krótko mówiąc, teoria strategicznego 
niedopasowania składa się z dwóch pod
stawowych twierdzeń. Po pierwsze, stra
tegiczne niedopasowanie występuje za
wsze, ilekroć osoby jednej płci przeciw
stawiają się pragnieniom osób płci prze
ciwnej. W przeszłości niedopasowanie to 
przeszkadzało naszym przodkom wcielać 
w czyn ich strategie seksualne, zmniej
szając tym samym skalę ich sukcesu re
produkcyjnego. Po drugie, emocje „nega
tywne” , takie jak złość czy przygnębienie, 
stanowią wykształcony w toku ewolucji 
sposób rozwiązywania problemów wynika
jących ze strategicznego niedopasowania, 
zwracając uwagę ludzi na ich źródło i ini
cjując kroki zaradcze.

Zanim przejdziemy do badań empi
rycznych weryfikujących tę teorię, trzeba 
uczynić dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, 
konflikt sam w sobie nie służy celom adap
tacyjnym. Wchodzenie w konflikt z osob
nikiem płci przeciwnej nic nie daje. Jest 
to raczej niechciany wynik głębokich róż
nic w strategiach seksualnych. Mężczyżni

i kobiety nie mogą jednocześnie osią
gać swoich celów czy realizować wybra
nych strategii seksualnych bez popadnięcia 
w konflikt, przynajmniej od czasu do czasu.

Drugie zastrzeżenie dotyczy metafo
rycznego określenia „wojna płci” . Może 
ono wprowadzać w błąd, jeżeli uznamy, że 
mężczyźni i kobiety stanowią dwie jedno
lite wewnętrznie grupy, broniące swoich 
interesów. Nic bardziej błędnego. Per
spektywa ewolucyjna pozwala zrozumieć 
dlaczego. Mężczyźni nie mogą tworzyć 
jednej grupy, ponieważ bardzo gwałtownie 
rywalizują między sobą. To samo dotyczy 
kobiet. Między osobnikami jednej płci nie 
może więc być mowy o zbieżności inte
resów'. Oczywiście i mężczyźni, i kobiety 
mogą zawierać alianse z poszczególnymi 
członkami własnej płci, ale nie podważa 
to podstawowej reguły, zgodnie z którą 
osoby tej samej płci rywalizują przede 
wszystkim między sobą. Pamiętając o tych 
zastrzeżeniach, przejdźmy do przeglądu 
empirycznych danych na temat ewolucji 
konfliktu płci.

Konflikty na tle seksualnym

Różnica zdań na temat tego, czy i kiedy 
odbyć stosunek seksualny, jest prawdopo
dobnie najczęstszą przyczyną konfliktów 
między kobietami a mężczyznami. Podczas 
badania 121 studentów obojga płci, pro
wadzących przez cztery tygodnie szcze
gółowy pamiętnik, 47% respondentów re
jestrowało co najmniej jedną sprzeczkę 
wynikającą z różnicy oczekiwań co do 
poziomu intymnej zażyłości (Byers, Lewis, 
1988). Różnice te układają się w regularny 
wzór. Na przykład spośród 217 studentek 
australijskich uczestniczących w pewnym 
badaniu 53% mówiło o przynajmniej jed

nym mężczyźnie ze swego życia „przykła
dającym nadmierną wagę do seksu” , a spo
śród 72 mężczyzn 45% mówiło o przynaj
mniej jednej swojej kobiecie, która „nie 
doceniała znaczenia seksu” (Paton, Manni- 
son, 1995, s. 447).

Mężczyźni próbują często zdobyć ko
bietę najmniejszym nakładem sił. Nie
rzadko też pilnie strzegą swoich zasobów
i bardzo starannie wybierają osobę, z którą 
się nimi podzielą. Kobietom szukającym 
stałego partnera zależy na jego zasobach
i zanim zgodzą się na seks, pragną mieć 
do nich dostęp. Problem polega na tym,
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że kobiety domagają się dokładnie tych 
samych zasobów, których mężczyźni tak 
pilnie strzegą. Zarazem kobiety z wielką 
przezornością decydują się na stosunek 
seksualny, do którego dążą mężczyźni.

Konflikt na tle dostępu seksualnego

Doszukiwanie się zamiarów seksual
nych. Ważnym źródłem psychologicznym 
tych konfliktów jest fakt, że mężczyźni 
czasami przypisują kobietom intencje sek
sualne, których one wcale nie mają. Zja
wisko to udokumentowano w serii eks
perymentów (Abbey, 1982; Saal, Johnson, 
Weber, 1989). W jednym z nich 90 stu
dentów i 102 studentki oglądały dziesię- 
ciominutowy film, na którym studentka 
przyszła do profesora z prośbą o odrocze
nie terminu oddania pracy semestralnej. 
Aktorzy byli dla siebie mili, ale w ich 
zachowaniu nie było elementów flirtu, nie 
mówiąc już o podtekstach seksualnych. 
Następnie widzowie na siedmiopunktowej 
skali wyrażali opinie na temat zamiarów 
studentki. Kobiety najczęściej mówiły, że 
była przyjaźnie nastawiona (6,45), o wiele 
rzadziej natomiast przypisywały jej inten
cje seksualne (2) lub sądziły, że zachowy
wała się uwodzicielsko (1,89). Mężczyźni 
również dostrzegali jej przyjazne nastawie
nie (6,09), ale o wiele częściej uważali, że 
zachowywała się uwodzicielsko (3,38) albo 
miała zamian' seksualne (3,84). Podobne 
rezultaty otrzymano, gdy 246 studen
tów obojga płci oceniało intencje kobiety
i mężczyzny na pokazywanych im foto
grafiach (Abbey, Melby, 1986). Mężczyźni 
w znacznie wyższym stopniu przypisywali 
kobiecie intencje seksualne (4,87 wobec 
3.11) i uwodzicielskie (4,08 wobec 2,61). 
Znacznie częściej niż kobiety doszukują się 
oni podtekstów seksualnych w zwykłym 
uśmiechu czy przyjaznym geście.

Jak dotąd przeprowadzono tylko jedno 
ponadkulturowe badanie poświęcone od
gadywaniu zamiarów seksualnych. 98 bra
zylijskich studentów i tyle samo stu
dentek oceniało cztery warianty pewnej 
sytuacji, przedstawione w języku portu
galskim (DeSouza, Pierce, Zanelli, Hutz, 
1992). Te same sceny przedstawione po 
angielsku oceniało 204 studentów ame
rykańskich obojga płci. Każdy wariant 
zaczynał się od tej samej sceny: męż
czyzna i kobieta są razem na przyjęciu. 
Kolejne wersje różniły się między sobą 
w dwóch punktach - dotyczących picia 
alkoholu oraz wizyty kobiety w mieszkaniu 
mężczyzny. Po obejrzeniu każdej sceny 
respondenci oceniali na czteropunktowej 
skali, w jakim stopniu każda z postaci 
wyraziła intencje seksualne. Po zebra
niu wyników przedstawiono je w formie 
wykresu, zaprezentowanego na rycinie
11. 1.

Studenci brazylijscy częściej doszuki
wali się podtekstów seksualnych niż ame
rykańscy (18,77 wobec 14,27). Znacząca 
była rów'nież odmienność reakcji męż
czyzn i kobiet. W obu kulturach mężczyźni 
częściej niż kobiety przypisywali bohate
rom oglądanych filmów intencje seksualne 
(17,53 wobec 15,5). Odmienność ta utrzy
mywała się przy analizie każdej społecz
ności oddzielnie. Dotyczyło to zwiaszcza 
sceny, w  której bohaterowie piją alkohol. 
Różnice w reakcji każdej z płci były jednak 
mniejsze w Brazylii niż w Stanach Zjed
noczonych, co może oznaczać, że konflikt 
na tle odmiennego postrzegania zamiarów 
seksualnych zdarza się w Brazylii nieco 
rzadziej.

Mężczyźni częściej więc przypisują ko
bietom zamiary seksualne i odpowied
nio kształtują swoje zachowanie. Cza
sami prowadzi to do stosunku seksual
nego. Jeżeli w przeszłości tak się zdarzało
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RYCINA 11.1 Skłonność do przypisywania zamiarów seksualnych w Brazylii i Stanach Zjednoczonych

Wykres dowodzi, że mężczyżni częściej niż kobiety doszukują się zamiarów seksualnych wtej samej sytuacji.

Źródło: DeSouza, Pierce, Zanelli, Hutz. 1992.

choćby w niewielkim ułamku sytuacji, to 
u mężczyzn wytworzyła się większa skłon
ność do przypisywania kobietom zamia
rów seksualnych. Nie można jednoznacz
nie stwierdzić, że mężczyżni źle interpre
tują zachowanie kobiet, ponieważ nigdy 
nie można wyrokować, jakie są naprawdę 
czyjeś intencje. Możemy jednak z całą 
pewnością powiedzieć, że mężczyźni mają 
większą niż kobiety skłonność przypisy
wania drugiej osobie zamiarów seksu
alnych.

Ten mechanizm jest podatny na ma
nipulacje. Kobiety niekiedy wykorzystują 
swój seksapil. W  trakcie pewnego bada
nia, przeprowadzonego na 200 studentach 
obojga płci, znacznie więcej kobiet niż 
mężczyzn przyznało się do uśmiechania
i flirtowania w celu uzyskania względów 
u osobnika płci przeciwnej, choć nie miało 
względem niego żadnych zamiarów seksu
alnych (Buss, 1994).

Fakt, że mężczyźni częściej przypisują 
kobietom intencje seksualne, w połączeniu 
ze świadomym wykorzystywaniem tego

mechanizmu przez kobiety tworzy praw
dziwą mieszankę wybuchową. Odmien
ność strategii seksualnych kobiet i męż
czyzn prowadzi do konfliktów na tle ocze
kiwanego stopnia zażyłości seksualnej. 
Mężczyźni uważają często, że kobiety ich 
„podpuszczają” , kobiety zaś skarżą się na 
męską natarczywość.

Udawanie zaangażowania. Innym prze
jawem konfliktu na tle dostępu seksual
nego jest wprowadzanie partnera w błąd. 
Mężczyźni udają przed kobietami zaanga
żowanie uczuciowe. Pewnego razu zapy
tano 112 studentów jednego z uniwersyte
tów, czy zdarzyło im się udawać głębokie 
zaangażowanie uczuciowe w celu zdobycia 
kobiety. 71% odpowiedziało twierdząco. 
Na analogiczne pytanie twierdząco od
powiedziało również 39% kobiet (Buss, 
2000). Następnie zapytano kobiety, czy 
kiedykolwiek doświadczyły tej taktyki ze 
strony mężczyzny. Twierdząco dopowie
działo 97% z nich wobec 59% badanych 
mężczyzn.
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Kobiety ponoszą znacznie większe 
konsekwencje nieumiejętności odczytania 
rzeczywistych intencji osobnika płci prze
ciwnej. Dawny mężczyzna w efekcie złego 
wyboru partnerki ryzykował jedynie nie
wielką ilość czasu i energii oraz ewen
tualną wściekłość zazdrosnego męża lub 
opiekuńczego ojca. Niegdysiejsza kobieta 
dająca się nabrać na udawane wyrazy 
zaangażowania ryzykowała ciążę, poród
i samotne wychowywanie dziecka.

Ponieważ koszty są poważne, w toku 
ewolucji musiała powstać ogromna pre
sja na wykształcenie się mechanizmów 
wykiywających nieszczerość i przeciw
działających jej konsekwencjom. Pokolenie 
obecnie żyjących ludzi stanowi zaledwie 
kolejny etap w niekończącej się spirali 
„wyścigu zbrojeń”, polegającego ze strony 
jednej płci na udawaniu, a wykrywaniu 
oszustwa z drugiej. W miarę, jak taktyki 
oszukiwania stają się coraz bardziej wyra
finowane, rośnie też doskonałość narzędzi 
służących ich wykrywaniu.

U kobiet wykształciły się strategie 
obrony przed oszustwem. Szukając sta
łego partnera, kobieta najpierw narzuca 
mu koszty długiego narzeczeństwa. Zanim 
ją posiądzie, musi poświęcić wiele czasu
i energii. Więcej czasu to więcej możli
wości oceny. Kobieta może się zoriento
wać, czy mężczyzna ją kocha i czy nie 
ma wcześniejszych zobowiązań. Mężczyzn 
niemających szczerych intencji długie za
loty zwykle męczą. Idą tam, gdzie łatwiej 
zrealizują swój cel.

Aby nie dać się oszukać, kobiety całymi 
godzinami rozmawiają ze swoimi koleżan
kami o swoich potencjalnych partnerach. 
Bardzo szczegółowo analizują wszystkie 
rozmowy. Kobiety w większości przyznają, 
że w czasie rozmów z przyjaciółkami sta
rały się dociec prawdziwych intencji po
tencjalnych partnerów. Mężczyznom zda

rza się to znacznie rzadziej (Buss, 2000). 
Kobiety muszą umieć odróżnić mężczyzn 
szukających przelotnego seksu od tych, 
którym zależy na małżeństwie. Niegdy
siejsi mężczyźni zazwyczaj nie mieli tak 
ważnych jak kobiety powodów, by zastana
wiać się nad intencjami partnerek.

Molestowanie seksualne. Konflikty na 
tle dostępności seksualnej zdarzają się nie 
tylko w związkach stałych i przelotnych, 
lecz również w miejscu pracy, gdzie prze
cież ludzie również szukają partnerów. 
Gdy pew'na granica zostaje przekroczona, 
zaczynamy mówić o molestowaniu sek
sualnym, definiowanym jako „niechciane
i nieprowokowane zainteresowanie sek
sualne ze strony innych osób w miejscu 
pracy” (Teipstra, Cook, 1985). Molesto
wanie seksualne może przybierać formy 
łagodne, takie jak natrętne przyglądanie 
się czy krępujące komentarze, ale też bru
talne, jak obmacywanie piersi, pośladków 
czy krocza. Jego wynikiem są liczne kon
flikty, a przyczyną - odmienność psychiki 
seksualnej kobiet i mężczyzn.

U podłoża molestowania seksualnego 
leży zazwyczaj chęć nawiązania przelot
nego kontaktu seksualnego, choć nie wy
klucza to innych motywacji, takich jak chęć 
zademonstrowania swojej przewagi albo 
nadzieja na nawiązanie trwałego związku 
miłosnego. Pogląd, że molestowanie sek
sualne jest wynikiem odmiennych strategii 
seksualnych kobiet i mężczyzn, znajduje 
odzwierciedlenie w charakterystyce osób 
padających jego ofiarami, w ich płci, wieku
i urodzie, ich reakcji na niechciane zaloty 
oraz w naturze sytuacji, w których do 
molestowania dochodzi.

Pleć ofiar molestowania nie jest przy
padkowa. Do Wydziału Praw Człowieka 
w stanie Illinois w ciągu dwóch anali
zowanych lat trafiły skargi od 76 kobiet
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molestowanych seksualnie i jedynie od 
5 mężczyzn. Inne badanie, obejmujące 
10 644 urzędników federalnych, wykazało, 
że 42% kobiet wobec zaledwie 15% męż
czyzn było obiektem molestowania seksu
alnego (Gutek, 1985). W pewnej prowincji 
kanadyjskiej 93 skargi na molestowanie 
seksualne złożyły kobiety, a jedynie dwie - 
mężczyźni, przy czym w obydwu ostatnich 
wypadkach molestującymi byli również 
mężczyźni. Wynikałoby z tego całkiem 
jasno, że kobiety są zazwyczaj ofiarami mo
lestowania seksualnego, a mężczyźni jego 
sprawcami. Niezbędne jest jednak jedno 
zastrzeżenie. Kobiety są znacznie mocniej 
niż mężczyźni wyczulone na incydenty 
seksualnej natarczywości czy agresji, nie 
jest więc wykluczone, że silniej na nie re
agują i szybciej są gotowe składać oficjalne 
zażalenia.

Choć ofiarą molestowania seksualnego 
może paść każda kobieta, to zdecydowanie 
bardziej są na nie narażone kobiety młode, 
ładne i samotne. Po 45 roku życia mole
stowanie zagraża im w o wiele mniejszym 
stopniu (Studd, Gattiker, 1991). W wyniku 
pewnego badania stwierdzono, że kobiety 
między 20 a 35 rokiem życia złożyły 
72% skarg, choć stanowiły zaledwie 43% 
zatrudnionych. Natomiast kobiety powy
żej 45 roku życia, choć stanowiły 28% 
pracujących, złożyły jedynie 57c skarg. 
Żadne z licznych badań nie wykazało, by 
kobiety starsze ryzykowały tyle samo lub 
więcej, co kobiety młodsze. Obiektem mo
lestowania seksualnego są więc zazwyczaj 
kobiety stosunkowo młode, co współgra 
z charakterem męskiego zainteresowania 
seksualnego.

Bardziej narażone na nie są również 
kobiety samotne i rozwiedzione. Pewne 
badanie wykazało, że aż 43% skarg po
chodziło od kobiet samotnych, choć sta
nowiły one jedynie 25% zatrudnionych.

Mężatki, stanowiące 55% sity roboczej, 
złożyły jedynie 31% skarg. Może to wy
nikać z kilku przyczyn. Mężatki zazwyczaj 
słabiej reagują na zaloty współpracowni
ków niż kobiety samotne, ponieważ mogą 
stracić męża i jego zasoby. Ponadto istnieje 
zagrożenie ze strony zazdrosnego męża. 
Kobiety samotne są więc atrakcyjniejszym 
celem.

Reakcje na molestowanie seksualne 
wynikają z logiki psychologii ewolucyjnej. 
Kiedy zapytano mężczyzn i kobiety, co 
czuliby, gdyby otrzymali od kolegi lub 
koleżanki z pracy propozycję odbycia sto
sunku, 63% kobiet odparło, że odczułoby 
to jako zniewagę, a dla 17% byłoby to 
mile wyróżnienie. Mężczyźni zareagowali 
przeciwnie - dla 15% byłaby to znie
waga, a dla 67% - wyróżnienie. Wyniki te 
współgrają z ewolucyjną logiką ludzkiego 
doboru partnera. Mężczyźni propozycje 
seksu przelotnego przyjmują z ochotą, 
natomiast kobiety zazwyczaj nie lubią być 
traktowane jako obiekty seksualne. Wyniki 
te potwierdzają również teorię strategicz
nego niedopasowania.

Natężenie oburzenia wywołanego taką 
propozycją zależy również od tego, kto ją 
składa. W trakcie pewnego badania 109 
studentek oceniało w siedmiopunktowej 
skali poziom swojego oburzenia wr sy
tuacji, gdy nieznany im bliżej mężczy
zna, którego pozycja zawodowa była różna 
w różnych wariantach, chciał się z nimi 
umawiać, choć ciągle odmawiały (Buss, 
2000). Studentki były-najbardziej oburzone 
natarczywością pracownika budowlanego 
(4,04), śmieciarza (4,32), sprzątacza (4,19) 
oraz pracownika stacji benzynowej (4,13), 
najmniej zaś - studenta medycyny (2,65), 
doktoranta (2,80) czy popularnego piosen
karza (2,71). Kiedy zapytano 104 różne 
kobiety, jak bardzo pochlebiłaby im propo
zycja seksualna składana przez mężczyzn
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różnych zawodów, odpowiedzi układały się 
podobnie. Reakcje osób molestowanych 
zależą więc od pozycji osoby molestującej.

Reakcje te zależą również od tego, 
czy osobie molestującej przypisuje się wy
łącznie motywacje seksualne czy również 
uczuciowe. Przekupstwo, łączenie awansu 
zawodowego z seksem oraz inne oznaki 
zainteresowania samym seksem częściej 
zostaną uznane za molestowanie niż sy
gnały potencjalnego zainteresowania, takie 
jak pełne aprobaty spojrzenia czy flirtowa
nie (Studd, 1996). 110 studentek popro
szono o ocenę w siedmiopunktowej skali, 
w jakim stopniu określone zachowanie 
można nazwać molestowaniem seksual
nym (Buss, 1994). Bardzo wysoką pozycję 
zajęły takie czyny, jak chwycenie koleżanki 
z pracy za krocze (6,81) czy obmacywanie 
po kątach, gdy nikogo nie ma w pobliżu 
(6,03). Kiedy natomiast współpracownik 
mówił kobiecie, że bardzo ją lubi i chciałby 
umówić się z nią na kawę po pracy, 
to postępowanie jego oceniono na 1,5 
punktu (1 punkt oznaczał brak jakichkol
wiek oznak molestowania seksualnego). 
Widać więc, że elementy przymusu oraz 
przewaga oznak zainteresowania czysto 
seksualnego bardziej zasługują na miano 
molestowania niż sygnały zaangażowania 
uczuciowego. W przyszłych badaniach bę
dzie można wyraźnie wyodrębnić takie 
zachowania seksualne, którym towarzyszy 
jakaś forma przymusu.

Nie wszystkie kobiety uważają zacho
wania zawierające elementy przymusu za 
molestowanie. Na przykład 17% kobiet 
w badaniu dotyczącym molestowania sek
sualnego w miejscu pracy nie uznało za 
takie dotykania o charakterze erotycz
nym (Studd, Gattiker, 1991). Strategia 
seksualna kobiet jest bardzo wyczulona 
na okoliczności, a męskie zaloty bywają 
dla kobiet korzystne. Jest na przykład

zupełnie oczywiste, że zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni często szukają w miejscu 
pracy kontaktów  uczuciowych i seksual
nych. Niektóre kobiety chętnie wymieniają 
seks na dobrą pozycję zawodową. Jedna 
z kobiet stwierdziła, że zalotów swojego 
brygadzisty nie uważa za molestowanie, 
ponieważ „wszystkie kobiety były trak
towane tak samo” , a ona mogła dzięki 
temu dostać lżejszą pracę (Quinn, 1977). 
Kobiety mogą uzyskać materialne korzyści 
z seksu przelotnego równie dobrze w miej
scu pracy, jak i poza nim.

Wszystkie powyższe ustalenia doty
czące ofiar molestowania, odmiennych re
akcji emocjonalnych na jego epizody oraz 
wpływu pozycji społecznej molestującego 
na te reakcje wynikają z logiki ewolucyjnej 
strategii seksualnych oraz teorii strate
gicznego niedopasowania. Mężczyźni czę
ściej szukają przelotnego seksu bez zobo
wiązań i są bardziej skłonni doszukiwać się 
seksualnych podtekstów w zachowaniach 
innych ludzi. Dotyczy to tyleż miejsca 
pracy, co każdej innej sytuacji. U ko
biet wykształciły się psychiczne w'zorce 
gniewu i przygnębienia w reakcji na prze
jawy molestowania seksualnego. Pozwa
lają one zneutralizować skutki strategicz
nego niedopasowania i zmniejszyć niebez
pieczeństwa podobnych zdarzeń w przy
szłości.

Przemoc seksualna. Przemoc seksualna, 
polegająca na wymuszaniu stosunku sek
sualnego pomimo oporu kobiety, przybiera 
wiele postaci. Jest ona jedną z męskich 
strategii minimalizowania kosztów uzy
skania dostępu seksualnego, choć pociąga 
za sobą inne koszty, w postaci groźby 
odwetu i utraty reputacji. Z przemocą 
seksualną mamy do czynienia wtedy, gdy 
mężczyzna zmusza kobietę do uprawiania 
seksu albo dotyka jej ciała bez jej zgody.
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W trakcie pewnego badania poproszono 
studentki o ocenę 147 nagannych męskich 
postępków, w skali od 1 (bez zarzutu) 
do 7 (skrajnie naganny) (Buss, 1989b). 
Przemoc seksualna znalazła się na czele 
listy, z oceną 6,5. Żadne inne zachowanie 
mężczyzny, łącznie ze zniewagami słow
nymi czy przemocą na innym niż seksualne 
podłożu, nie zostało ocenione równie nega
tywnie. Wbrew temu, co sądzą niektórzy 
mężczyźni, kobiety bynajmniej nie pragną 
seksu pod przymusem.

Mężczyźni natomiast nie przejmują się 
tak mocno agresywnością seksualną ko
biet. Uważają ją za stosunkowo niewinną 
w porównaniu z innymi formami zagro
żenia ze strony kobiet. Na tej samej 
siedmiopunktowej skali przyznali aktom 
agresji seksualnej ze strony kobiet je
dynie 3,02 punktu. Kilku respondentów 
na marginesie kwestionariusza stwierdziło 
wręcz, że uznałoby ją za podniecającą. 
Za o wiele bardziej naganne i szkodliwe 
uznali mężczyźni takie postępki kobiet jak 
niewierność (6,04) oraz przemoc fizyczna
i słowna (5,55).

Niepokojące jest to, że mężczyźni kon
sekwentnie nie doceniają odrazy, jaką 
przemoc seksualna budzi w kobietach. 
Poproszeni o ocenę jej siły, mężczyźni 
przyznali jej zaledwie 5,8 punktu na sied
miopunktowej skali, podczas gdy kobiety 
aż 6,5 punktu. Jest to alarmujące źró
dło konfliktu, wynika z niego bowiem, 
że niektórzy mężczyźni uciekają się do 
aktów agresji seksualnej, ponieważ sądzą, 
że kobiety to lubią. Niezrozumienie bólu 
psychicznego przeżywanego przez kobietę 
padającą ofiarą przemocy seksualnej przy
czynia się do tego, że mężczyźni nie współ
czują ofiarom gwałtu (Thornhill, 1996).

Kobiety natomiast przesadzają w oce
nie siły wstrząsu, jaki ich agresja seksu
alna wywołuje w mężczyznach. Oceniają

ją na 5,13 punktu, wobec 3,02 punktu 
u mężczyzn (Buss, 1989b). Zarówno ko
biety, jak i mężczyźni mylą się więc w oce
nie reakcji płci przeciwnej na przemoc 
fizyczną. Wynika to stąd, że przypisujemy 
innym ludziom własne reakcje. Mężczyźni 
myślą, że kobiety reagują podobnie jak oni, 
a kobiety - że mężczyźni reagują tak jak 
one. Obie strony są w błędzie.

Indywidualne różnice w podejściu do 
przemocy seksualnej - hipoteza odrzu
cenia. Nie wszyscy mężczyźni są agre
sywni seksualnie. Psycholog ewolucyjny 
Neil Malamuth przeprowadził badania, któ
rych celem było wyodrębnienie cech cha
rakteryzujących mężczyzn agresywnych 
seksualnie (Malamuth, 1996; Malamuth, 
Sockloskie, Koss, Tanaka, 1991). Wyod
rębniono dwie drogi agresji seksualnej. 
Pierwsza to droga seksu bezosobowego. 
Podążają nią mężczyźni, dla których podbój 
seksualny jest podstawą pozycji w grupie 
oraz wysokiej samooceny. Oczywiście nie 
wszyscy mężczyźni, dla których seks jest 
ważniejszy niż osoba, z którą się go upra
wia, idą tą drogą, ale takie nastawienie 
często łączy się z przemocą seksualną.

Druga droga to droga męskiej wrogo
ści. Łączy ona dwa składniki: (1) niepew
ność, nastawienie defensywne, nadwrażli
wość i nieufność, zwłaszcza wobec kobiet, 
oraz (2) znajdowanie przyjemności w do
minowaniu nad kobietą i kontrolowaniu 
jej. Mężczyźni o wysokim współczynniku 
wrogiego nastawienia zazwyczaj bywali 
w przeszłości odrzucani przez kobiety. 
Mówią więc: „Zbyt wiele kobiet w życiu 
mnie odrzuciło” oraz: „Muszę wyrównać 
rachunki z kobietami” (Malamuth, 1996). 
Często czują się zranieni, oszukani, zdra
dzeni i manipulowani przez kobiety. Zda
niem Malamutha wrogo nastawiony męż
czyzna nie wczuwa się w odczucia swojej
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ofiary, wskutek czego może bez oporów 
wewnętrznych silą wymuszać na niej swą 
wolę.

Najważniejszym wynikiem tego bada
nia jest stwierdzenie, że przemocy sek
sualnej sprzyja zwłaszcza połączenie obu 
tych dróg. Jeżeli mężczyzna przejawia 
orientację bezosobową i wrogie nastawie
nie, to akty agresji seksualnej przyjdą 
mu łatwiej. Pozwala to na sformułowanie 
następującej hipotezy: mężczyźni, którym 
kobiety odmawiały seksu, częściej uciekną 
się do przemocy seksualnej (Lalumiere, 
Chalmers, Quinsey, Seto, 1996). Hipotezę 
tę nazywa się hipotezą odrzucenia, (zob. 
Lalumiere, Quinsey, 1996: Quinsey, Lalu
miere, 1995; Thornhill, Thornhill, 1983, 
1992). Zgodnie z nią męska strategia 
doboru partnera zależy od okoliczności. 
Jeżeli mężczyźnie nie uda się przyciągnąć 
partnerki i zostanie odrzucony, to chcąc 
uniknąć całkowitego wykluczenia z pro
cesów reprodukcji, ucieka się do prze
mocy. W skrajnych sytuacjach dochodzi 
do gwałtu: „Gwałtów dokonują mężczyźni, 
którym nie powiodło się w rywalizacji
o zasoby oraz pozycję niezbędną do zjedna
nia sobie partnerki i skutecznej reproduk
cji” (Thornhill, Thornhill, Dizzino, 1986, 
s. 103).

Hipotezę tę przetestowano na 156 
mężczyznach, których średnia wieku wy
nosiła 20 lat (Lalumiere i in., 1996). Py 
tano ich o przemoc na tle seksualnym, 
zarówno fizyczną („Czy kiedykolwiek mia
łeś stosunek seksualny z kobietą, która 
tego nie chciała, ale została silą przez 
ciebie zmuszona?” ), jak i na innym pod
łożu („Czy kiedykolwiek miałeś stosu
nek seksualny z kobietą, która tego nie 
chciała, ale uległa natarczywości twoich 
argumentów?” ). Jednocześnie pytano o to, 
jak dany mężczyzna ocenia własne powo
dzenie u kobiet, prosząc o ustosunkowanie

się do następujących stwierdzeń: „jeżeli 
jakaś kobieta mi się spodoba, to zazwyczaj 
z wzajemnością” , „kobiety często prawią 
mi komplementy” , „kobiety często skła
dają mi propozycje seksualne” , „podobam 
się kobietom” . Oceniano również status 
socjoekonomiczny danego mężczyzny oraz 
jego perspektywy finansowe.

Wyniki badań nie potwierdziły hipo
tezy odrzucenia. Jak widać na rycinie
11.2, mężczyźni wysoko oceniający wła
sne powodzenie u kobiet wykazywali dużą 
skłonność do przemocy seksualnej. Ci, 
którzy się spodziewali wysokich dochodów 
w przyszłości, mieli większą skłonność do 
przemocy niż mężczyźni czarno widzący 
własną przyszłość finansową. Rezultaty 
badań były więc sprzeczne z hipotezą 
odrzucenia, co dowiodło, że hipotezy psy
chologii ewolucyjnej bywają błędne.

Potwierdziło się natomiast twierdzenie, 
że mężczyźni agresywni seksualnie przy
wiązują większe znaczenie do kontaktów 
przelotnych. Okazywali oni większe zain
teresowanie wielością partnerek i przy
godnym seksem, w zgodzie z poglądem 
Malamutha (1996), że jedną z dróg pro
wadzących do przemocy seksualnej jest 
seks bezosobowy'. Agresywni seksualnie 
mężczyźni objęci tym badaniem mieli wię
cej partnerek, częstsze stosunki seksualne
i bogatsze życie erotyczne niż mężczyźni 
nie przejawiający takich skłonności.

Autorzy hipotezy odrzucenia próbują 
ją ratować, formułując „hipotezę mikro- 
odrzucenia” , wedle której mężczyźni na
stawieni na kontakty przelotne miewają 
przejściowe kłopoty z dostępem do ko
biet, i to wówczas uciekają się do prze
mocy. Aby zweryfikować tę zmodyfiko
waną hipotezę, należy w przyszłości usta
lić proporcję między stosunkami wymu
szonymi a niewymuszonymi.



348 PROBLEMY ŻYCIA W GRUPIE

0,7 T

RYCINA 11.2 Ocena własnego powodzenia u kobiet a przemoc seksualna

Wykres pokazuje, że mężczyźni wysoko oceniający swoje powodzenie u kobiet mają również, wbrew hipotezie odrzucenia, 
większe skłonności do przemocy seksualnej.

Źródło: Lalumiere, Chalmers, Ouinsey, Seto,1996. Copyright © 1996, za zgodą Elsevier Science

Odmawianie seksu. Odwrotnością prze
mocy seksualnej jest odmawianie seksu. 
Mężczyźni często się skarżą, że kobiety 
odmawiają im seksu, nawet gdy przed
tem zachowują się prowokująco. W skali 
siedmiopunktowej mężczyźni negatywnie 
ocenili odmowę seksu na 5,03 punktu, 
a kobiety na 4,29 (Buss, 1989b). Z tego 
samego powodu cierpią więc obie płcie, ale 
mężczyźni znacznie częściej.

Odmawianie seksu spełnia u kobiet 
kilka funkcji. Przede wszystkim dzięki 
temu zachowują zdolność wybierania war
tościowych mężczyzn, którzy zaangażują 
się emocjonalnie i będą w nie inwesto
wać. Kobiety odmawiają seksu jednym 
mężczyznom, a zezwalają nań innym, któ
rych same wybrały. Postępując w ten 
sposób, kobieta zwiększa swoją wartość, 
traktując siebie i każąc siebie traktować 
jako cenne, trudno osiągalne dobro. Dzięki 
temu podbija swoją cenę. Jeżeli mężczyzna 
może zdobyć dostęp seksualny tylko dzięki

poważnym inwestycjom, to je poczyni. 
Tam, gdzie występuje niedobór kobiet, 
ociąganie się z inwestycjami może spowo
dować zupełne uniemożliwienie kopulacji. 
W ten sposób mężczyźni i kobiety popadają 
w kolejny konflikt - jej strategia odmowy 
jest sprzeczna z jego strategią uzyskiwania 
dostępu seksualnego jak najszybciej i jak 
najmniejszym kosztem.

Inną funkcją odmowy seksu jest ma
nipulowanie męską opinią na temat war
tości kobiety jako partnerki. Ponieważ 
najbardziej upragnione kobiety są z de
finicji trudno osiągalne, kobiety niekiedy 
manipulują opinią mężczyzn na swój te
mat, stosując taktykę odmowy (Buss, 
2000). Wreszcie odmowa seksu ma rów
nież za zadanie, przynajmniej początkowo, 
tak pokierować myśleniem mężczyzny, aby 
traktował daną kobietę jako partnerkę 
stalą, a nie przelotną. Mężczyzna, któ
remu szybko uda się nakłonić kobietę 
do stosunku seksualnego, może ją potem
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postrzegać jako partnerkę przelotną, zbyt 
łatwą i zbyt zainteresowaną seksem, by 
wiązać się z nią na stale.

Mężczyznom zdarza się nawiązywać 
kontakty przelotne z licznymi kobietami, 
ale na stale wiążą się tylko z jedną. Ko
bieca strategia odmowy przeszkadza reali
zacji męskiej strategii. Odmawiając seksu, 
kobieta narzuca mężczyźnie koszty. Nie 
pozwala mu zrealizować tej części jego 
strategii, która polega na otrzymywaniu 
seksu małym kosztem. Oczywiście kobiety 
mają prawo decydować, kiedy i z kim chcą 
iść do łóżka. Niestety, wcielając to prawo 
w czyn, zakłócają realizację jednej z najsil
niej zakorzenionych męskich strategii.

Podsumowując, istnieją niezbite świa
dectwa empiryczne, że jednym z obsza
rów strategicznego niedopasowania jest 
kwestia dostępu seksualnego. Mężczyźni 
chcą odbyć stosunek szybciej niż ko
biety i dążą do tego ze zbyt wielką - 
zdaniem kobiet - natarczywością i agre
sywnością. Kobiety reagują na to zło
ścią i przygnębieniem, które stanowią 
wykształcone w toku ewolucji sposoby 
rozwiązania adaptacyjnego problemu stra
tegicznego niedopasowania. Mężczyźni na
tomiast reagują złością i przygnębie
niem na odmowę seksu, która z ich 
punktu widzenia jest tego niedopasowania 
przejawem.

Konflikt na tle zazdrości

W rozdziale 5 omawialiśmy męskie pre
ferencje przy wyborze stałego partnera. 
Ważne miejsce wśród nich zajmowała 
wierność małżeńska. Jej rolą jest rozwiąza
nie - przynajmniej częściowe - adaptacyj
nego problemu niepewności ojcostwa. Wy
nika z tego, że mężczyźni bardzo się oba
wiają ewentualnego kontaktu seksualnego 
swojej partnerki z innymi mężczyznami. 
Obawa ta nie jest zresztą bezpodstawna. 
Jak widzieliśmy w rozdziale 6, kobieta 
może odnieść z pozamalżeńskiego związku 
liczne korzyści, na przykład zdobyć zasoby 
albo dobre geny, a także lepszego partnera. 
Jest to więc potencjalne źródło bardzo 
poważnego konfliktu między mężczyznami 
a kobietami. Z jednej strony mąż pragnie 
wyłączności w kontaktach seksualnych ze 
swoją żona, z drugiej - kobieta chciałaby 
mieć możliwość nawiązywania kontaktów 
z innymi mężczyznami. U podłoża tego

konfliktu leży prawdopodobieństwo „znie
sienia” partnerowi kukułczego jaja.

Możliwość ta staje się dla mężczyzny 
poważnym problemem adaptacyjnym, po
nieważ inwestuje on w swoje dzieci bar
dzo poważne środki. Jeżeli żona dopuściła 
się zdrady, to musi się on liczyć z nie
bezpieczeństwem inwestowania w dziecko 
innego mężczyzny. Jednak problem jest 
jeszcze poważniejszy. „Na marne idą” 
nie tylko jego inwestycje, lecz również 
inwestycje jego partnerki, przeznaczone 
na utrzymanie dziecka innego mężczyzny. 
Zmarnotrawione zostają czas i energia, 
jakie zdradzony mąż wlożyl onegdaj w po
zyskanie partnerki.

Niegdysiejsi mężczyźni, którym nie 
udało się rozwiązać tego problemu adap
tacyjnego, nie tylko ponosili bezpośrednie 
straty reprodukcyjne, ale również tracili 
pozycję i reputację, na skutek czego czę
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sto nie mogli pozyskać nowej partnerki. 
Oto, jak na zdradę małżeńską reaguje się 
w Grecji:

Zdrada żony [...] pogrąża w niesławie jej 
męża, którego nazywa się w takim wy
padku keratas (rogacz), co jest największą 
zniewagą, jaka może spotkać Greka [...]. 
Jeżeli żona wybacza zdradę męża, to jest 
to społecznie akceptowane; nie ma nato
miast akceptacji dla męża wybaczającego 
zdradę swojej żonie. Jeśli tak postąpi, 
zostaje wyśmiany, bo zachowuje się nie 
po męsku (Safilios-Rothschild, 1969, s. 
78-79).

Psychologowie ewolucyjni uważają, że 
zazdrość seksualna jest mechanizmem 
psychicznym, dzięki któremu mężczyźni 
starają się uniknąć potencjalnych, ogrom
nych kosztów wychowywania cudzego 
dziecka (Daly, Wilson, Weghorst, 1982; 
Symons, 1979).

Zazdrość pomagała rozwiązać ten pro
blem na kilka sposobów. Po pierwsze, 
wyczulała mężczyznę na sytuacje, w któ
rych jego partnerka mogła go zdradzić. Po 
drugie, stymulowała działania zmierzające 
do przerwania kontaktów partnerki z po
tencjalnym rywalem. Po trzecie, skłaniała 
mężczyznę do jak najlepszego zaspoka
jania pragnień partnerki, aby miała ona 
mniej powodów do zdrady. Po czwarte, 
dzięki niej mężczyzna wszczynał kroki 
odstraszające potencjalnego rywala. Na 
podstawie wszystkich tych argumentów 
można sformułować przypuszczenie, że 
zazdrość męska powinna się koncentrować 
na potencjalnym stosunku seksualnym 
partnerki z innym mężczyzną, bowiem 
rozwinęła się w reakcji na zagrożenie 
kosztami wychowywania cudzego dziecka.

Ewentualna niewierność partnera jest 
również poważnym problemem adaptacyj

nym dla kobiet, ale nie wynika to z wąt
pliwości co do macierzyństwa. Kobieta ma 
stuprocentową pewność swojego udziału 
w spłodzeniu dziecka ponieważ odbywa się 
ono w jej ciele. W dawnych czasach jed
nak niewierność partnera mogła stanowić 
dla kobiety poważny problem adaptacyjny. 
Mężczyźni często kierują bowiem swoje 
zasoby ku kobietom, z którymi utrzymują 
kontakty seksualne, więc mąż mógł zacząć 
poświęcać swój czas, energię i wysiłek 
na rzecz innej kobiety i jej dzieci. Z tych 
powodów psychologowie ewolucyjni przy
puszczają, że kobieca zazdrość powinna 
się koncentrować na oznakach stałego 
zaangażowania emocjonalnego mężczyzny 
w inny związek (Buss, Larsen, Westen, 
Semmelroth, 1992).

Zazdrość kobieca, zazdrość m ęska

Zanim pojawiła się na scenie psychologia 
ewolucyjna, problematyce zazdrości po
święcono dziesiątki badań empirycznych. 
Zazwyczaj stwierdzano w nich, że zazdrość 
kobieca i męska nie różnią się natężeniem 
ani częstotliwością występowania. Prze
prowadzając badanie z udziałem 300 res
pondentów tworzących 150 par, oceniano, 
w jakim stopniu są zazdrośni, jak bardzo 
drażnią ich kontakty partnera z osobnikami 
płci przeciwnej oraz znaczenie zazdrości 
w ich związku. Odpowiedzi kobiet i męż
czyzn były mniej więcej jednakowe, po
twierdzając tezę, według której mężczyźni
i kobiety przeżywają zazdrość tak samo
i z podobną intensywnością (White, 1981).

Tezę tę potwierdzono również, bada
jąc ponad 2000 ludzi z Węgier, Irlandii, 
Meksyku, Holandii, Rosji, byłej Jugosła
wii oraz Stanów Zjednoczonych (Buunk, 
Hupka, 1987). Respondenci wyrażali swoje 
reakcje na rozmaite sytuacje. Mężczyźni
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i kobiety we wszystkich siedmiu krajach 
przejawiali niemal identyczne, negatywne 
reakcje emocjonalne na myśl o tym, że ich 
partnerzy flirtują z kimś obcym. Podobnie 
identycznie reagowano na wyobrażenie 
partnera obejmującego kogoś innego lub 
tańczącego z nim, choć tym razem były 
to reakcje słabsze. We wszystkich więc 
kulturach mężczyźni i kobiety przejawiają 
zazdrość, gdy ich związek miłosny jest 
zagrożony.

Według psychologii ewolucyjnej man
kamentem wszystkich tych badań, pozwa
lających wprawdzie dostrzec powszech
ność uczucia zazdrości niezależnie od płci, 
były zbyt ogólne pytania. Analiza ewo
lucyjna prowadzi do przypuszczenia, że 
choć obie płcie doznają uczucia zazdro
ści, to różnią się znaczeniem przypisywa
nym poszczególnym oznakom zagrożenia. 
Mężczyźni powinni przywiązywać większą 
wagę do objawów niewierności seksual
nej, a kobiety - do oznak sygnalizujących 
niebezpieczeństwo utraty zasobów part
nera, a więc na przykład do przejawów jego 
emocjonalnego zaangażowania w- zwią
zek z inną osobą (Buss i in., 1992).

Podczas systemowej weryfikacji po
wyższej hipotezy 511 studentów obojga 
płci miało porównać dwa bolesne wy
darzenia: (a) ich partner miał stosunek 
seksualny z inną osobą lub (b) ich partner 
zakochał się w kimś innym (Buss i in., 
1992). Aż 83% kobiet (wobec jedynie 40% 
mężczyzn) uznało zdradę emocjonalną za 
bardziej dotkliwą. Zarazem 60% mężczyzn 
(w'obec jedynie 17% kobiet) za bardziej 
dotkliwą uznało zdradę fizyczną. Oznacza 
to 43-procentową różnicę, bardzo znaczącą 
według wszelkich standardów przyjętych 
w naukach społecznych. Dzięki postawie
niu precyzyjniej sformułowanego pytania
- nie o to, czy się doznaje zazdrości, lecz 
kiedy to uczucie jest najbardziej dotkliwe

- psychologowie ewolucyjni potrafili wska
zać różnicę poprzednio niedostrzeganą.

Odpowiedzi respondentów są ważnym 
źródłem informacji, ale bardziej przeko
nujące byłyby zbieżne informacje płynące 
z wielu źródeł. Aby ustalić, jaki stopień 
ogólności mają powyższe ustalenia, w  la
boratorium psychofizjologicznym zebrano 
30 kobiet i 30 mężczyzn (Buss i in., 1992). 
W celu oceny fizjologicznego poziomu 
stresu doznawanego na myśl o każdym 
z dwóch rodzajów niewierności badacze 
podłączyli elektrody do mięśni odpowie
dzialnych za marszczenie brwi, do pierwr- 
szego i trzeciego palca prawej ręki, aby 
mierzyć reakcje skórne i potliwość, oraz 
do kciuka, by mierzyć puls. Następnie 
poproszono respondentów, aby wyobra
zili sobie najlepiej, jak potrafią, fizyczną 
albo emocjonalną zdradę partnera. Badani 
mieli nacisnąć przycisk z chwilą, kiedy ich 
wyobrażenie nabierze pełnej wyrazistości. 
W tym momencie na 20 sekund urucha
miały się urządzenia rejestrujące.

Fizjologiczny poziom stresu u męż
czyzn był silniejszy przy wyobrażeniach 
zdrady fizycznej. Następowało przyspie
szenie tętna o niemal 5 uderzeń na minutę, 
co odpowiada reakcji na wypłcie duszkiem 
trzech filiżanek mocnej kawy. Przewod
nictwo skóry wzrastało o 1,5 jednostki, 
choć na myśl o zdradzie emocjonalnej 
prawie nie ulegało zmianie. Wzrastało 
również napięcie mięśni odpowiedzialnych 
za marszczenie brwi - do 7,75 mikrowolta, 
wobec 1,16 mikrowolta na myśl o zdradzie 
emocjonalnej.

Reakcje kobiet były wręcz przeciwne. 
Poziom stresu fizjologicznego rósł u nich 
bardziej na myśl o niewierności emocjo
nalnej. Na przykład napięcie mięśni brwi 
rosło do 8,12 mikrowolta, przy zaledwie 
3,03 mikrowolta na myśl o zdradzie fi
zycznej. Zbieżność reakcji fizjologicznych
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i psychologicznych u kobiet i mężczyzn po
twierdza hipotezę, że u ludzi wykształciły 
się mechanizmy związane z seksualnymi 
problemami adaptacyjnymi, które rodzaj 
ludzki napotyka! w toku całej ewolucji.

Istnienie powyższych odmienności po
twierdziły również badania prowadzone 
w Niemczech, Holandii, Korei i Japonii 
(Buunk, Angleitner, Oubaid, Buss, 1996). 
Rycina 11.3 pokazuje reakcje przedstawi
cieli różnych kultur na zdradę fizyczną 
lub emocjonalną. Poziom różnic między 
kobietami a mężczyznami jest zmienny. 
Największy jest w Korei i Japonii, naj
mniejszy w Holandii. Natomiast charakter 
tych różnic pozostaje niezmienny. Męż
czyźni mocniej reagują na oznaki zdrady

fizycznej, a kobiety - emocjonalnej. Zja
wisko to potwierdzają zarówno badania 
psychologiczne, jak i fizjologiczne, i to we 
wszystkich kulturach.

Ewolucyjna interpretacja tych róż
nic została zakwestionowana przez De- 
Steno i Saloveya (1996). Psychologowie ci 
stwierdzili, że niewierność fizyczna i emo
cjonalna często idą w parze. Ludzie zwykle 
wiążą się emocjonalnie z tymi, z któ
rymi łączy ich seks i zazwyczaj uprawiają 
seks z tymi, z którymi łączy ich uczu
cie. Jednak kobiety mogą postrzegać ten 
związek inaczej niż mężczyźni. Być może 
kobiety bardziej niepokoją się zaangażo
waniem emocjonalnym partnera, ponieważ 
wiedzą, że w konsekwencji może dojść
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RYCINA 11.3 Problem zazdrości w różnych kulturach

Mężczyźni we wszystkich kulturach przeżywają silniejszy niż kobiety wstrząs z powodu zdrady fizycznej; kobiety we wszystkich 
kulturach przeżywają silniejszy wstrząs z powodu zdrady emocjonalnej.

N-wielkość próby

Źródło: Buunk, Angleitner, Oubaid, Buss, 1996.
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do zdrady fizycznej. Kobiety często sądzą 
też, że mężczyzna może uprawiać seks 
bez miłości, więc sama zdrada fizyczna 
jest mniej niebezpieczna. Mężczyźni na
tomiast myślą inaczej. Zdrada fizyczna 
denerwuje ich bardziej, ponieważ sądzą, 
że byłaby ona niemożliwa bez zaangażo
wania emocjonalnego; zarazem, zdaniem 
mężczyzn, kobiety łatwo zakochują się bez 
podtekstu seksualnego. W sumie, ponie
waż mężczyźni inaczej niż kobiety postrze
gają związek pomiędzy seksem a miłością, 
mogą też różnie reagować na oznaki takiej 
czy innej zdrady.

Aby zweryfikować te rywalizujące ze 
sobą hipotezy przeprowadzono cztery ba
dania empiryczne w trzech różnych kul

turach (Buss i in., 1999). W pierwszym 
uczestniczyło 1122 studentów obojga płci 
z Akademii Sztuk Pięknych z południo
wego wschodu USA. Sceny przedstawia
jące zdradę (Buss i in., 1992) zmieniono 
w ten sposób, aby jej dwa rodzaje wza
jemnie się wykluczały. Respondenci opi
sywali swoje reakcje na zdradę fizyczną 
bez miłości i na zdradę emocjonalną po
zbawioną wymiaru fizycznego. Jak widać 
na rycinie 11.4, różnice między kobie
tami a mężczyznami były znaczne, zgodnie 
z przewidywaniami wywiedzionymi z mo
delu ewolucyjnego. Gdyby prawdziwa była 
hipoteza odmienności zapatrywań, zatar
łyby się różnice płci. Stało się jednak 
inaczej.
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RYCINA 11.4 Cztery sposoby weryfikacji konkurencyjnych hipotez dotyczących zdrady partnera

Z wykresu wynika, że dla każdej płci inny rodzaj zdrady jest dotkliwszy. Różnice utrzymują się zarówno wtedy, gdy respondenci 
mają wskazać boleśniejszy rodzaj zdrady, jeśli doszło do obydwu, jak również wtedy, gdy obydwa rodzaje wzajemnie się 
wykluczają.

Źródło: Buss, Shackelford, Kirkpatrick, Choe, Hasegawa, Hasegawa, Bennet, 1999.
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W drugim badaniu konkurujące teorie 
poddano aż czterem sprawdzianom. Po 
pierwsze, amerykańskim studentom poka
zywano trzy wersje wydarzeń. W każdej 
z nich dwa rodzaje niewierności wza
jemnie się wykluczały. Po drugie, pre
zentowano im sytuacje, w których do
szło do zdrady zarówno emocjonalnej, jak 
i fizycznej, i pytano, która z nich jest 
bardziej dotkliwa. Po trzecie, za pomocą 
procedury statystycznej sprawdzano zdol
ność przewidywania stopnia dotkliwości 
różnych rodzajów zdrady w zależności 
od płci oraz od zapatrywań. Wyniki były 
jednoznaczne. Zgodnie z przewidywaniami 
wywiedzionymi z modelu ewolucyjnego 
każda z płci jako bardziej dotkliwy odczuwa 
inny rodzaj zdrady (zob. ryc. 11.4). Różnice 
te utrzymywały się niezależnie od sposobu 
formułowania pytań i przyjętej strategii 
metodologicznej.

W trzecim badaniu rodowitym Ko
reańczykom pokazywano sześć sytuacji 
obrazujących niewierność. Różnice płci 
utrzymywały się (Buss i inni, 1992). Ko

biety gwałtowniej reagowały na zdradę 
emocjonalną, a mężczyźni na fizyczną. 
Różnice pozostawały niezmienne mimo 
użycia dwóch strategii kontroli prawdo
podobieństwa. Hipoteza ewolucyjna po
konała wszystkie przeszkody. W czwar
tym badaniu relację między zazdrością 
a zapatrywaniami sprawdzano w spo
łeczności rodowitych Japończyków. Wy
niki po raz kolejny potwierdziły słusz
ność stanowiska ewolucyjnego (Buss i in., 
1.999).

Ewolucyjna teoria psychologii zazdro
ści wytrzymała więc wszystkie gwałtowne 
ataki. Doskonale tłumaczy ona wiele róż
norodnych faktów empirycznych. Pozwala 
zrozumieć pierwotnie stwierdzoną od
mienność reakcji kobiet i mężczyzn na 
zdradę (Buss i in., 1992). Tłumaczy rów
nież odmienność mechanizmów zazdrości. 
Wyjaśnia odmienność reakcji na każdy 
z rodzajów zdrady oraz niezmienne wy
stępowanie tej różnicy w różnych krajach, 
zarówno zachodnich (Holandia i Niemcy), 
jak i innych (Korea i Japonia).

Od czujności do przemocy: 
sposoby zatrzymania partnera

Fakt, że u mężczyzn rozwinął się potężny 
mechanizm psychiczny wyzwalający uczu
cie zazdrości, pozwala zrozumieć, w jaki

o

sposób mogli oni rozwiązywać adaptacyjny 
problem częściowej lub całkowitej utraty 
partnerki. Mechanizmy psychiczne jednak 
rozwijają się tylko wtedy, gdy prowadzą 
do działań służących rzeczywistemu roz
wiązaniu danego problemu. W  wypadku 
zazdrości działania te musiałyby (1) od
stręczać partnerkę od ewentualnej nie
wierności oraz (2) zmniejszać ryzyko jej

odejścia. Zagadnieniem działań podejmo
wanych w wyniku uczucia zazdrości, a ma
jących na celu zatrzymanie partnera, zajęto 
się w dwóch badaniach (Buss, 1988c; Buss, 
Shackelford, 1997c).

Pierwszym krokiem było sporządzenie 
listy przedsięwzięć podejmowanych ce
lem rozwiązania adaptacyjnego problemu 
niewierności oraz opuszczenia związku. 
Poproszono o to 105 respondentów, wy
dając im następujące polecenie: „Chcie
libyśmy się dowiedzieć, co ludzie robią,
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gdy cha; zapobiec związaniu się partnera 
z kimś trzecim. Proszę przypomnieć sobie 
trójkę znajomych, którzy podejmowali ta
kie działania, i wymienić je” (Buss, 1988c, 
s. 296). W tabeli 11.1 zamieściliśmy nie

które z tych przedsięwzięć. Po sporzą
dzeniu tej listy można było przystąpić do 
testowania hipotez ewolucyjnych dotyczą
cych okoliczności wyzwalających działania 
stużące zatrzymaniu partnera.

TABELA 11.1 Wybrane taktyki i działania stużące zatrzymaniu partnera

Zatrzymaniu partnera stuży wiele taktyk, od zwykłej czujności do aktów przemocy. Poniżej zamieszczono 

przykładowe sposoby zatrzymania partnera i zniechęcenia potencjalnych rywali.

Czujność

1. Dzwonił do niej w nieoczekiwanych momentach, 

aby sprawdzić, kto z nią jest.

2. Dzwonił, aby się upewnić, że jest tam, gdzie miała 

być.

Ukrywanie partnerki

1. Nie zabierał jej na spotkania, na których mieli być 

inni mężczyżni.

2. Nie pozwalał jej rozmawiać z innymi mężczy

znami.

Monopolizowanie czasu partnerki

1. Nalegał, aby była z nim cały czas.

2. Nie pozwalał jej nigdzie chodzić bez niego.

Wzbudzanie zazdrości

1. Na przyjęciu rozmawiał z innymi kobietami, aby 

wzbudzić w niej zazdrość.

2. Interesował się innymi kobietami, aby wzbudzić 

w niej zazdrość.

Manipulacja emocjonalna

1. Groził, że sobie coś zrobi, jeśli ona od niego 

odejdzie.

2. Wywoływał w niej poczucie winy, gdy rozmawiała 

z innymi mężczyznami.

Deprecjonowanie rywali

1. Powiedział jej, że ten facet jest głupi.

2. Szydził z siły fizycznej tamtego mężczyzny.

Demonstrowanie zasobności

1. Wydal na nią dużo pieniędzy.

2. Kupił jej kosztowny prezent.

Miłość i troska

1. Mówił jej, że ją kocha.

2. W potrzebie zawsze mogła na niego liczyć.

Podporządkowanie się i samoponiżanie

1. Zapewniał ją, że się zmieni i będzie taki, jak ona 

chce.

2. Stal się jej „niewolnikiem".

Widoczne oznaki posiadania

1. Przyciągał ją do siebie, gdy do pokoju wchodził 

inny mężczyzna.

2. Przy innych obejmował ją ramieniem.

Groźby w stosunku do rywali

1. Patrzył groźnie na mężczyznę, który się jej 

przyglądał.

2. Mężczyźnie, który się do niej zbliżał, groził 

pobiciem.

Przemoc w stosunku do partnera

1. Wrzeszczał na nią, ilekroć zainteresowała się 

innym mężczyzną.

2. Bil ją, kiedy ją złapał na flircie z innym mężczyzną.

Przemoc w stosunku do rywali

1. Uderzył mężczyznę, który ją zagadnął.

2. Namówił kolegów, aby pobili mężczyznę, który ją 

zagadnął.

Źródło: D. M. Buss, Mate retention in married couples, wystąpienie w czerwcu 1996 r. na konferencji Humań 

Behavior and Evolution Society w Evanston.
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O dm ienne taktyki stosow ane przez 
kobiety i m ężczyzn w celu zatrzym ania  
partnera

Zgodnie z przewidywaniami okazało się, 
że mężczyźni chętniej niż kobiety stosują 
niektóre taktyki zatrzymania partnera. Na 
przykład częściej odmawiają zabierania 
partnerki na spotkania, na których obecni 
są inni mężczyźni, częściej nalegają, by 
wszystkie wolne chwile spędzała z nimi, 
częściej posługują się groźbami i prze
mocą, zwłaszcza wobec rywali, ostrzega
jąc, że ich pobiją, jeśli będą zagadywali 
ich partnerkę, albo rzucając się na nich 
z pięściami. Mężczyźni chętniej również 
popisują się zamożnością, kupując kobie
cie biżuterię, robiąc kosztowne podarunki, 
zapraszając do drogich restauracji. Cie
kawym, a nieprzewidywanym zjawiskiem 
okazało się stosowanie częściej niż kobiety 
taktyki podporządkowania i samoponiże- 
nia, i to zarówno w małżeństwie, jak 
i wolnych związkach. Na przykład więcej 
mężczyzn przyznawało się do korzenia 
przed partnerkami i obiecywania spełnie
nia każdego ich życzenia, byleby tylko nie 
odchodziły.

Niektóre natomiast taktyki zatrzyma
nia partnera częściej stosowały kobiety. 
Zgodnie z przewidywaniami upiększały 
w tym celu swój wygląd - malowały się, 
modnie ubierały, dbały o swoją atrakcyj
ność.

Kobiety częściej również wzbudzały 
w partnerze zazdrość, flirtując w jego 
obecności lub wykazując zainteresowanie 
innymi mężczyznami. W trakcie pewnego 
badania sprawdzano, w jakich okoliczno
ściach kobiety szczególnie chętnie prowo
kują zazdrość partnera. Badano też różnicę 
zaangażowania partnerów w związek. Zwy
kle osoba mniej zaangażowana jest bardziej 
upragniona (Buss, 2000). Choć kobiety

prowokują zazdrość partnera częściej niż 
mężczyźni, to nie wszystkie posługują się 
tą taktyką. Sięgało po nią 50% kobiet 
przeświadczonych, że są stroną bardziej 
zaangażowaną w związek, ale tylko 26% 
kobiet uważających, że są zaangażowane 
w tym samym stopniu co ich partnerzy 
albo słabiej (White, 1980).

Kobiety przyznają, że prowokują za
zdrość, aby scementować swój związek, 
wypróbować jego silę, sprawdzić, czy part
nerowi na nim zależy, a także pobudzić 
go do większej zaborczości. Nierównowaga 
wzajemnej wartości partnerów dla siebie, 
mierzona różnicą siły ich zaangażowania 
w związek, stanowi dla kobiet powód do 
prowokowania zazdrości. Dzięki temu chcą 
dowiedzieć się, na ile partnerowi na nich 
zależy, i wzmóc jego zaangażowanie.

Zatem mężczyźni częściej niż kobiety 
ukrywają partnerki, popisują się przed 
nimi zasobami, podporządkowują się im 
i upokarzają się przed nimi oraz stosują 
przemoc wobec rywali. Kobiety natomiast 
częściej upiększają swój wygląd, by za
spokoić męskie upodobanie do kobiecej 
urody. Częściej też prowokują zazdrość 
swoich partnerów, sugerując im, że mogą 
się związać z innym mężczyzną, a przez to 
sprawdzając, jak bardzo są pożądane.

O koliczności wpływ ające na 
intensyw ność działań zm ierzających  
do zatrzym ania partnera

Zgodnie ze stanowiskiem ewolucyjnym 
zazdrość i wynikające z niej działania zwią
zane z zatrzymaniem partnera powinny 
się ujawniać szczególnie często w okreś
lonych typach relacji. Buss i Shackelford 
(1997c) przy pomocy grupy nowożeńców 
przetestowali serię hipotez dotyczących 
tych relacji. Hipotezy te brzmiały nastę
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pująco: (1) podejrzewanie partnera o nie
wierność wzmaga intensywność wysiłków 
zmierzających do zatrzymania go; (2) mę
żowie szczególnie pilnie strzegą żon mło
dych i urodziwych; (3) żony szczególnie 
pilnie strzegą mężów zasobnych, o wy
sokiej pozycji społecznej; (4) im większa 
różnica wartości partnerów (w ich ocenie), 
tym większe wysiłki, aby jedno z nich 
zatrzymać.

Podejrzenie niewierności. Jedną z naj
poważniejszych oznak możliwych kłopo
tów z zatrzymaniem partnera jest podej
rzenie o niewierność. Z punktu widzenia 
mężczyzny niewierność seksualna part
nerki może zagrozić pewności ojcostwa, 
a przez to narazić go na zmarnowanie 
wysiłków włożonych w jej pozyskanie. 
Mężczyzna ryzykuje też inwestowaniem 
swoich środków w potomstwo innego 
mężczyzny, a także utratą alternatywnych 
możliwości matrymonialnych. Należy więc 
przypuszczać, że mężczyźni podejrzewa
jący swoje partnerki o niewierność będą 
ich szczególnie starannie pilnowali.

W celu zweryfikowania tej hipotezy 
poproszono 107 par nowożeńców o okre
ślenie prawdopodobieństwa niewierności 
ich partnera. Respondenci mieli na skali 
od 0 do 100% określić stopień praw
dopodobieństwa, że ich współmałżonek 
w ciągu najbliższego roku będzie; flirto
wał z osobą płci przeciwnej, namiętnie 
się z nią całował, umówi się na randkę, 
spędzi z nią noc, przeżyje krótkotrwały 
romans lub poważnie się zaangażuje. Pod
czas innego spotkania respondenci wy
pełniali kwestionariusz określający, które 
z wyszczególnionych 104 działań mających 
na celu zatrzymanie partnera podejmowali 
w ciągu ostatniego roku. Przy każdym 
z nich zaznaczali jedną z kilku możliwości, 
od „nigdy” do „często”.

Analiza statystyczna ujawniła, że dzia
łania podejmowane przez mężczyzn (ale 
nie przez kobiety) były wprost proporcjo
nalne do podejrzenia, że w ciągu następ
nego roku ich partnerka będzie niewierna. 
Mężczyźni żywiący takie podejrzenia czę
ściej ukrywali żonę, stosowali przemoc 
wobec rywali oraz deprecjonowali ich war
tość. Zjawisko to było niezależne od wieku 
męża i żony oraz długości trwania związku. 
Krótko mówiąc, męskie (ale nie kobiece) 
działania mające na celu zatrzymanie part
nerki zależne są od wielkości odczuwa
nego subiektywnie niebezpieczeństwa nie
wierności.

Wartość rozrodcza żony: wpływ wieku 
i urody. Jak już pisaliśmy w rozdziale 5, 
podstawowymi oznakami wartości rozrod
czej kobiety są miody wiek oraz uroda. 
Mężczyźni na całym świecie cenią te 
właściwości (Buss, 1989a; Kenrick, Keefe, 
1992). Zgodnie ze stanowiskiem ewolucyj
nym mężczyźni, którzy poślubili kobiety
o większej wartości rozrodczej - a więc 
młode i atrakcyjne fizycznie - powinni 
ich mocniej pilnować. W celu zweryfi
kowania tej hipotezy zbadano zależność 
między działaniami służącymi zatrzymaniu 
partnera a wiekiem i urodą żon. Wyniki 
pokazuje rycina 11.5.

Mężczyźni mający młodsze żony wkła
dali więcej wysiłku w zatrzymanie part
nerki. Częściej ją ukrywali, częściej sto
sowali manipulację emocjonalną, używali 
werbalnych sygnałów posiadania (np. mó
wiąc „moja żona” ) oraz symboli posiadania 
(np. nalegając, by żona nosiła obrączkę), 
częściej posuwali się do gróźb i przemocy 
wobec rywali. Wyniki te były niezależne 
od innych zmiennych, takich jak długość 
trwania związku czy wiek męża.

Męskie działania zmierzające do za
trzymania partnerki zależały również od
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tego, czy dany mężczyzna uważał ją za ko
bietę atrakcyjną. Mężowie pięknych kobiet 
częściej demonstrowali swoją zamożność 
i grozili rywalom niż mężczyźni uwa
żający swoje żony za niezbyt urodziwe. 
Co ciekawe, nie chodziło tutaj o „obiek
tywną” ocenę urody, uzyskiwaną dzięki 
wielu wywiadom. Intensywność działań 
służących zatrzymaniu partnerki zależała 
od subiektywnej oceny jej partnera, a nie 
od uśrednionej oceny wielu ludzi.

□  mężczyżni !

0  kobiety j
-0 ,5

. a  - ° . 4 

|  -0 ,3  
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RYCINA 11.5 Zatrzymywanie partnera a jego wiek

Wykres pokazuje, że mężczyźni mający młodsze żony 
wkładają więcej wysiłku w ich zatrzymanie niż mężczyźni 
mający żony starsze. Wynik ten jest niezależny od wieku 
mężczyzny oraz długości trwania związku. (A) pokazuje 
korelację między intensywnością wysiłków służących 
zatrzymaniu partnera a jego wiekiem. (B) pokazuje tę 
samą korelację po uwzględnieniu wieku małżonka oraz 
długości trwania związku.

Źródło: Buss, Shackelford, 1997c.

Dochody i pozycja męża. Wedle sta
nowiska ewolucyjnego kobiece starania
o zatrzymanie partnera nie powinny zale
żeć od wieku czy fizycznej atrakcyjności 
męża i rzeczywiście nie zależą. Powinny 
natomiast zależeć od wartości partnera 
mierzonej jego zamożnością oraz ambicją 
zawodową i społeczną (Buss, Shackelford, 
1997). Kobiety we wszystkich kulturach 
cenią sobie te właśnie cechy męża (zob. 
rozdział 4).

W celu zweryfikowania tej hipotezy 
Buss i Shackelford (1997) powiązali dzia
łania służące zatrzymaniu partnera z jego 
dochodami oraz czterema wskaźnikami 
ambicji zawodowych. Wskaźniki te to go
towość posługiwania się oszustwem i ma
nipulacją w celu awansowania w hierar
chii społecznej, pracowitość, znajomości 
oraz wkradanie się w laski ważnych lu
dzi. Sześć spośród 19 kobiecych taktyk 
zatrzymywania partnera było zdecydowa
nie powiązanych z wysokością dochodów 
męża. Kobiety mające mężów o wysokich 
dochodach wykazywały większą czujność, 
bardziej dbały o urodę i o symbole małżeń
skiego związku, częściej stosowały prze
moc wobec partnera, ale również częściej 
mu się podporządkowywały.

Kobiety mające mężczyzn walczących
0 miejsce w hierarchii społecznej częściej 
posługiwały się manipulacją emocjonalną, 
demonstrowały zamożność, dbały o urodę
1 używały werbalnych oznak posiadania. 
Relacje te były niezależne od innych czyn
ników, takich jak wiek współmałżonków 
oraz długość trwania związku. Powyż
sze wyniki zobrazowane są na rycinie 
11.6.

Badania potwierdziły podstawowa hi
potezy psychologii ewolucyjnej na temat 
okoliczności, w jakich kobiety i mężczyźni 
intensyfikują swoje wysiłki w celu za
trzymania partnera. Mężczyźni wkładają 
w to więcej pracy jeśli podejrzewają, że 
partnerka w ciągu najbliższego roku może 
ich zdradzić oraz jeśli jest młoda i ładna 
(co jest sygnałem jej wartości rozrodczej). 
Kobiety bardziej starają się zatrzymać 
partnera, jeśli jest on zamożny i bardzo 
zależy mu na awansowaniu w hierarchii 
społecznej. Badania te szczególnie wyra
ziście ukazują wartość heurystyczną psy
chologii ewolucyjnej, polegającą na two-



KONFLIKT PŁCI 359

0  mężczyźni 

H  kobiety

Bezpośredni Czujność Manipulacja Dbanie
nadzór emocjonalna o urodę

RYCINA 11.6 Zatrzymywanie partnera a ambicja zawodowa

Wykres pokazuje, że kobiety mające mężów walczących o wysoką pozycję w hierarchii społecznej wkładają więcej wysiłku 
w zatrzymanie partnera. Natomiast ambicje zawodowe kobiet nie mają znaczącego wpływu naintensywność męskich wysiłków 
służących zatrzymaniu ich przy sobie.

Źródło: Buss, Shackelford, 1997c.

rżeniu hipotez i przypuszczeń, których 
żaden znaczący kierunek psychologii dotąd 
nie sformułował. Przed pojawieniem się 
psychologii ewolucyjnej nikt nie zajmował 
się działaniami ludzkimi mającymi na celu 
rozwiązanie adaptacyjnego problemu za
trzymania partnera.

Przem oc w obec partnera

Niezgoda na odejście partnera ma swoją 
mroczną stronę: przemoc. Oto przeraża
jący opis przemocy w plemieniu Yanomamö

:

Opowiadano mi o młodym mieszkańcu 
Monou-teri, który w szale zazdrości zabił 
swoją żonę. W  czasie mojego pobytu

w wiosce pewien mężczyzna 2rani( żonę 
w brzuch strzałą z łuku. [...] Inny ugodził 
swoją żonę w rękę maczetą, naruszając 
ścięgna [...]. Przed samym końcem mo
jego pierwszego pobytu w wiosce wy
buchła bójka na tle zdrady małżeńskiej. 
Kochanek poległ, a rozwścieczony mąż 
obciął żonie uszy (Chagnon, 1992, s. 147).

Dlaczego ludzie używają przemocy wo
bec partnera? Wilson i Daly (1996) wy
sunęli przekonującą hipotezę. Mężczyźni 
ograniczają w ten sposób wolność swojej 
towarzyszki, zmniejszając niebezpieczeń
stwo, że ich zdradzi albo opuści. Kobiety 
porzucające swoich mężów są przez nich 
często nękane, narażają się na groźby 
i ataki. Jak pokazano na rycinie 11.7,



360 PROBLEMY ŻYCIA W GRUPIE

cn 1=o 'p
_Q

70 x  

60 

50 

4 0 -

3 0 -

20

10

0

SI

Nowa 
Południowa Walia

Kanada

| 0  Mieszkające razem z mężem 

i ®  Żyjące w separacji _

Chicago
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Źródło: Wilson, Daly, 1995, s. 5.

ryzyko śmierci z rąk męża jest w ich 
wypadku o wiele większe niż w wypadku 
kobiet trwających w małżeństwie. Zono- 
bójstwa często są realizacją słów męża, 
grożącego żonie śmiercią, jeśli go opuści, 
a mordercy nierzadko tłumaczą swój czyn 
„wzburzeniem emocjonalnym wywołanym 
odejściem żony” (Wilson, Daly, 1996, s. 5).

Jednak z ewolucyjnego punktu widze
nia zabicie żony wydaje się czynem dzi
wacznym i bezsensownym. Koszty po
nosi zarówno ofiara, jak i sprawca, który 
ostatecznie i nieodwołalnie niszczy szansę 
dostępu do wartościowego reprodukcyj
nie towaru. Zagadkę tę rozwiązują Wilson 
i Daly (1996), wysuwając tezę o przemocy 
jako sposobie odstraszania:

Groźba jest narzędziem skutecznym, a do 
tego niezbyt kosztownym, ale traci swą 
skuteczność, jeżeli inni uważają, ze po
sługująca się nią osoba blefuje i wcale 
nie zamierza jej spełnić. Krwawa realiza
cja groźby może się wydawać czynem 
bezproduktywnym, ryzykownym i kosz
townym, ale skuteczna groźba, niezdra-

dzająca śladów blefu, musi być szczera. 
Choć zabicie żony, która odeszła, wy
daje się bezsensowne, to grożenie takiej, 
która mogłaby odejść, służy interesom 
mężczyzny, podobnie jak nękanie jej dal
szymi groźbami, będące demonstracją 
złości i lekceważenia ewentualnych kosz
tów (s. 2-7).

Wedtug tej hipotezy grożenie śmiercią 
jest więc ryzykowną strategią odstrasza
nia ewentualnych rywali oraz zapobiegania 
odejściu żony. Warunkiem jej skuteczności 
jest gotowość spełnienia gróźb.

Ponieważ intensywność działań zmie
rzających do zatrzymania partnerki zależy 
od jej wartości rozrodczej, kobiety młode 
i atrakcyjne są szczególnie narażone na 
akty przemocy ze strony partnera. Jak 
zauważyli Wilson i Daly (1993): „Kobiety 
młode szybciej niż starsze mogą chcieć 
opuścić niesatysfakcjonujący je związek, 
budzą większe zainteresowanie innych 
mężczyzn i łatwiej przychodzi im nawią
zanie nowych kontaktów seksualnych. Są
dzimy więc, że młode żony są szczególnie
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narażone na zazdrość, zaborczość i zniewo
lenie” (Wilson, Daly, 1993, s. 285).

Hipoteza ta znajduje potwierdzenie 
w statystykach zbrodni małżeńskich. Naj
bardziej narażone na śmierć z ręki męża 
są kobiety kilkunastoletnie, najmniej zaś
- kobiety po menopauzie (Daly, Wilson, 
1988). Fakt ten częściowo tłumaczy się 
tym, że młode kobiety najczęściej wycho
dzą za młodych mężczyzn, ci zaś mają 
szczególną skłonność do przemocy wszel
kiego rodzaju. Takie tłumaczenie jednak 
nie wystarcza, gdyż młode kobiety mające 
starszych mężów są zagrożone śmiercią 
bardziej niż te, które wyszły za młodzień
ców (Wilson, Daly, 1993).

Przemoc wybucha również wtedy, gdy 
mężczyźnie brakuje zasobów, którymi 
mógłby zatrzymać kobietę w małżeństwie. 
Jak widzieliśmy w rozdziale 6, żony męż
czyzn, którzy utracili pracę albo z in
nych przyczyn nie mogą zapewnić rodzinie 
oczekiwanych dóbr, łatwiej nawiązują ro
manse. Daje to podstawę do przypuszczeń, 
że mężczyźni o niewielkich zasobach ma
terialnych częściej będą próbowali zatrzy
mać partnerkę przemocą niż mężczyźni 
zamożni, którzy dysponują różnorakimi 
środkami zachęty (Wilson, Daly, 1993).

Dane empiryczne świadczą na rzecz 
tej hipotezy. Zanalizowano 1156 wypad
ków morderstw popełnionych na kobietach 
w Nowym Jorku w latach 1990-1994 (Bel- 
luck, 1997). Prawie połowa z nich zginęła 
z rąk męża lub byłego albo aktualnego 
partnera. 67% z tych zbrodni dokonano 
w najbiedniejszych dzielnicach miasta - 
w Bronksie i Brooklynie. Dane te są 
sprzeczne z powszechną wiarą w to, że 
„przemoc domowa nie zna klas” . Wskaź
nik żonobójstw jest wyższy w rodzinach 
ubogich i bezrobotnych, a więc tam, gdzie 
trudno o zasoby umożliwiające zatrzyma
nie żony.

Przemoc, rzecz jasna, nie zawsze koń
czy się śmiercią. Na każdą ofiarę śmier
telną przypadają setki pobić jako przejaw 
swoistej kontroli mężowskiej nad żoną. 
Autorzy studium poświęconego stu spra
wom sądowym na tle przemocy małżeń
skiej konkludują: „W prawie wszystkich 
tych wypadkach u podłoża męskich działań 
leżała frustracja wynikająca z poczucia nie
możności kontrolowania żony. Mąż często 
wyzywał żonę od dziwek oraz oskarżał ją
o romans z innym mężczyzną” (White- 
hurst, 1971, s. 686).

Pewne okoliczności pomagają kobie
cie uchronić się przed przemocą part
nera. Jedną z nich jest obecność rodziny 
kobiety, działająca na partnera w spo
sób odstraszający. Stwierdził to psycho
log ewolucyjny A. J. Figueredo, badając 
wypadki przemocy domowej (Figueredo, 
1995). Opracował on skalę przemocy do
mowej, na której znalazła się przemoc 
słowna, fizyczna, seksualna, a także formy 
przemocy zagrażające życiu, a następnie 
dzwoni! do kobiet mieszkających w Ma
drycie. Zasadniczo założył on, że kobiety 
mające oparcie we własnej rodzinie są 
mniej narażone na przemoc ze strony 
męża. Wyniki sondażu potwierdziły tę hi
potezę: im większa sieć powiązań rodzin
nych w Madrycie i poza jego granicami, 
tym niższy wskaźnik przemocy domowej. 
Szczególnie wyraźny był wpływ obecności 
bliskich krewnych w samym Madrycie. 
Im dalej krewni mieszkali, tym mniejszy 
był ich łagodzący wpływ na krewkość 
mężowską.

Męska zazdrość seksualna wydaje się 
więc jedną z podstawowych przyczyn prze
mocy małżeńskiej wobec kobiet. Według 
jednej z hipotez przemoc ma zapobiegać 
zdradzie partnerki oraz jej odejściu. Nie 
wszyscy mężczyźni posługują się w tym 
celu przemocą i nie wszystkie kobiety są
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w tym samym stopniu zagrożone. Bardziej 
skłonni do tego typu zachowań są męż
czyźni pozbawieni zasobów materialnych, 
które stanowiłyby dla kobiety pozytywną 
zachętę do trwania w związku. Zagrożone 
przemocą są zwłaszcza kobiety młode,

mające wysoką wartość rozrodczą, a przez 
to szczególnie atrakcyjne dla innych męż
czyzn. Dwa czynniki wydają się zmniejszać 
to zagrożenie: posiadanie zamożnego part
nera oraz oparcie w blisko mieszkających 
krewnych.

Konflikt na tle dostępu do zasobów

Naukowcy całymi latami szukali kultury, 
w której mężczyźni nie dominowaliby nad 
kobietami w dziedzinie władzy politycz
nej i zasobów  materialnych. Choć krążą 
pogłoski o kulturach, w których władzę 
dzierżyły kobiety, istnienie żadnej z nich 
nie zostało naukowo udokumentowane. 
Antropolodzy feministyczni, którzy prze
wodzili tym badaniom, doszli do wniosku, 
że takie kultury nie istnieją (Ortner, 1974). 
Nie znaczy to, rzecz jasna, że społeczeń
stwa nie różnią się między sobą stopniem 
społecznych i ekonomicznych nierówności 
między kobietami a mężczyznami.

Fakt sprawowania władzy przez męż
czyzn oraz gromadzenia przez nich za
sobów, nie powinien jednak przysłaniać 
oczywistej prawdy o ogromnym niemal 
w każdej kulturze wkładzie kobiet w gro
madzenie dóbr ekonomicznych. Na przy
kład w społecznościach lowiecko-zbierac- 
kich kobiety dostarczają niekiedy aż 60- 
-80% ogółu spożywanych kalorii (Tooby, 
DeVore, 1987). Co więcej, często mają 
w swoich rękach wiele władzy, egze
kwowanej takimi środkami, jak wybór 
partnera, możliwość rozwodu w okre
ślonych okolicznościach, regulowanie do
stępu seksualnego, wpływanie na decy
zje i poglądy synów, kochanków, ojców, 
mężów, sióstr, matek i wnuków (Buss, 
2000).

Nie ulega kwestii, że mężczyźni za 
pomocą zasobów kontrolują kobiety oraz 
wpływają na nie. Jeśli mężczyzna dyspo
nuje tym, czego kobiety potrzebują, to 
łatwiej może je kontrolować. W rozdziale 4 
dowiedzieliśmy się, jak to mężczyzna, 
szukając partnerki, przyciąga ją swoimi 
zasobami. W istniejącym już związku ko
biety często zdają się na laskę swoich 
mężów, bojąc się utracić dostęp do ich 
dóbr (Wilson, Daly, 1992). W tych dwóch 
sprawach - męskiej wiadzy nad zasobami 
oraz nad kobietami za pomocą tychże zaso
bów - między psychologami ewolucyjnymi 
a feministkami panuje pełne zrozumienie 
(Buss, 1996a).

Naukowcy o orientacji feministycznej 
przypisują dominację mężczyzn nad kobie
tami systemowi patriarchatu. Termin ten 
odnosi się tyleż do stosunków w rodzinie, 
co do organizacji społeczeństwa (Smuts, 
1995). Pozostaje jednak pytanie o źródła 
tego systemu. Choć niektóre feministki 
prowadziły na ten temat spekulacje - na 
przykład tłumacząc przewagę mężczyzn 
ich większą silą fizyczną - nie osiągnięto 
w tej kwestii porozumienia (Faludi, 1991; 
Hooks, 1984; Jagger, 1994; Smuts, 1995). 
Większość feministek po prostu traktuje 
dominację mężczyzn jako punkt wyjścia do 
dalszych rozważań (Smuts, 1995).



KONFLIKT PŁCI 363

Kob iece  pre fe rencje  w doborze 

partnera oraz m ęska taktyka 

ryw a liza c ji jako przyczyny nierównej 
zasobnośc i

Perspektywa ewolucyjna pozwala zrozu
mieć początki oraz historię męskiego 
dążenia do zdominowania kobiet (Buss, 
1996a; Smuts, 1995). Po pierwsze, jak 
pisaliśmy w rozdziale 4. kobiece upodo
banie do mężczyzn posiadających zasoby 
odegrało kluczową rolę w ewolucji czło
wieka. Kobiety w ciągu wielu pokoleń 
konsekwentnie preferowały mężczyzn po
siadających zasoby i pozycję. Mężczyźni, 
którym nie udało się zdobyć tych dóbr, 
ryzykowali. że nie zdobędą również part
nerki życiowej.

Preferencje kobiece wyznaczały więc 
zestaw podstawowych reguł, rządzących 
rywalizacją mężczyzn. Z teorii doboru 
płciowego wynika, że oczekiwania osobni
ków jednej płci ustanawiają zasady rywali
zacji osobników płci przeciwnej. Na przy
kład niegdysiejsi mężczyźni cenili u kobiet 
atrakcyjność fizyczną, więc uroda stała 
się dziedziną rywalizacji między kobie
tami. O znaczeniu tej formy rywaliza
cji świadczą 53 miliardy dolarów wpły
wów osiąganych w Stanach Zjednoczo
nych przez przemysł kosmetyczny, kieru
jący swą produkcję przede wszystkim do 
kobiet.

Jednocześnie zaś, kobiece upodobanie 
do mężczyzn zamożnych sprawia, że po
zyskiwanie zasobów jest główną formą 
rywalizacji między mężczyznami. Współ
cześni mężczyźni odziedziczyli po swoich 
przodkach mechanizmy psychiczne, które 
nie tylko dają pierwszeństwo zasobom 
i pozycji, ale w dodatku każą o nie walczyć, 
nawet kosztem narażenia się na niebez
pieczeństwo (zob. rozdział 10). Mężczyźni, 
którzy nie przywiązywali do nich wagi i nie

walczyli o nie z innymi mężczyznami, bar
dzo często przegrywali również na rynku 
matrymonialnym. Rywalizacja taka pociąga 
za sobą duże koszty, w postaci śmier
telnych niekiedy aktów przemocy między 
mężczyznami, a także krótszej przeciętnie 
długości życia mężczyzny.

Kobiece upodobania i męskie strategie 
rywalizacji ewoluowały wspólnie z mę
skimi upodobaniami i kobiecymi strate
giami rywalizacji. Może było tak, że męż
czyźni zaczęli kontrolować zasoby w celu 
przyciągnięcia kobiet, a one dostosowały 
do tego swoje postępowanie; a może 
to upodobanie kobiet do mężczyzn am
bitnych, zasobnych i odnoszących suk
cesy sprawiło, że przyjęli oni strate
gię podejmowania ryzyka oraz rywaliza
cji o zasoby i pozycję. Na skutek ko
biecych preferencji mężczyźni mogli za
cząć zawierać przymierza w celu pozy
skiwania zasobów oraz podejmować in
dywidualne wysiłki, zmierzające do wy
przedzenia innych mężczyzn i zdobycia 
zasobów pożądanych przez kobiety. Naj
prawdopodobniej jednak męskie strategie 
rywalizacji i kobiece upodobania rozwijały 
się równolegle. Współoddziaływanie me
chanizmów psychicznych stworzyło wa
runki, w których mężczyźni zaczęli władać 
zasobami.

Hipoteza, według której to kobiety 
poprzez swoje strategie doboru partnera 
oddały w męskie ręce panowanie nad 
zasobami, może przypominać „obwinianie 
ofiary” . Nie dość, że kobiety cierpią z po
wodu męskiej władzy, to jeszcze okazuje 
się, że same są sobie winne. Jednak 
wyodrębnienie kobiecego udziału w tym 
aspekcie ewolucji nie ma nic wspólnego 
z obwinianiem. Z punktu widzenia psycho
logii ewolucyjnej żadna z płci nie ponosi 
winy. Współcześni ludzie są końcowymi
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wytworami długiego procesu, w skład któ
rego wchodzi! wspólny rozwój kobiecych 
upodobań i męskiej rywalizacji. Za wynik 
końcowy tego procesu mężczyźni i ko
biety są w równym stopniu odpowiedzialni. 
W  psychoewolucyjnej analizie źródeł mę
skiego panowania nad zasobami kwestia 
winy nie ma żadnego znaczenia.

Zainteresowanie przyczynami monopo
lizacji męskiej władzy nad zasobami nie 
jest kwestią zwykłej ciekawości. Sprawa ta 
ma ogromny wpływ na teraźniejszość, po
nieważ pozwala zrozumieć aktualne przy
czyny tej władzy. Kobiety w dalszym 
ciągu przedkładają mężczyzn zamożnych 
nad ubogich (Buss, 2000). Co roku męż
czyźni, których kobiety zdecydowały się 
poślubić, zarabiają więcej pieniędzy niż 
mężczyźni pominięci. Kobiety zarabiające 
więcej niż ich mężowie rozwodzą się dwu
krotnie częściej niż kobiety zarabiające 
mniej od swoich mężów. Co więcej, męż
czyźni w dalszym ciągu sprzymierzają się 
z jednymi, a rywalizują z innymi mężczy
znami w walce o pozycję i zasoby, dzięki 
którym wychodzą naprzeciw kobiecym 
oczekiwaniom. Zjawiska, które niegdyś le
gły u podłoża nierównomiernej dystrybucji 
zasobów między kobiety i mężczyzn - 
kobiece preferencje oraz męskie strategie 
rywalizacji - również i dzisiaj przyczyniają 
się do utrzymania nierównowagi.

Nie znaczy to, że nie istnieją również 
inne przyczyny, takie jak seksistowska 
praktyka płacenia kobietom mniej niż męż
czyznom za tę samą pracę. Nie znaczy też, 
że męska władza nad zasobami jest nie
unikniona (zob. Smuts, 1995). Oznacza to 
natomiast, że dla zrozumienia przyczyn tej 
nierówności niezbędne jest przyjęcie sta
nowiska psychologii ewolucyjnej. W  sekcji
11.1 kontynuujemy rozważania na temat 
rywalizacji i współpracy między kobietami 
i mężczyznami.

Konflikt w  obręb ie  każdej p łci jest 

n ie rozerw a ln ie  zw iązany z konfliktem  

m iędzy p łc iam i

Z powyższej analizy wynika jasno, że 
konfliktu między płciami nie można od
dzielać od rywalizacji w obrębie każdej 
płci. Na przykład kobiety rywalizują mię
dzy sobą w dziedzinie urody, co bez wąt
pienia przynosi im wiele szkód. Jak zauwa
żyła feministka Naomi Wolf (1991). cią
gle bombardowanie obrazami nieskazitel
nie pięknych modelek może tworzyć nie
realistyczne oczekiwania i niszczyć w ko
bietach poczucie własnej wartości (zob. 
też Kenrick, Gutieres,, Goldberg, 1989). 
Zjawisko to można jednak - zdaniem 
psychologii ewolucyjnej - wytłumaczyć 
męskimi upodobaniami. W toku ewolucji 
mężczyźni narzucili kobietom swoje ocze
kiwania dotyczące urody kobiecej, ponie
waż jest ona sygnałem zdrowia i młodości, 
a przez to płodności i wartości rozrodczej. 
Mężczyźni o takich upodobaniach wyparli 
mężczyzn o innych upodobaniach, na przy
kład do dziewczynek albo kobiet, które 
przekroczyły wiek przekwitania. Dzisiejsi 
mężczyźni są potomkami mężczyzn ma
jących geny decydujące o takich wła
śnie oczekiwaniach względem partnerki, 
więc i oni wywierają na kobiety taką 
presję.

Wynika z tego jednak, że kobiety ry
walizują przede wszystkim między sobą. 
Dbałość danej kobiety o urodę działa 
na niekorzyść innych kobiet, ponieważ 
zwiększa ona swe szanse przyciągnię
cia wartościowego mężczyzny kosztem 
swoich rywalek. Taktyka upiększania się, 
choć wynika z męskich upodobań, pro
wadzi więc do rywalizacji między kobie
tami. Ta sama logika znajduje zastoso
wanie do męskiej rywalizacji o pozycję 
i zasoby. Krótko mówiąc, konflikt między
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SEKCJA 11.1 
Czy mężczyźni zjednoczyli się, by panować nad kobietami?

Pisarkom feministycznym zdarza się 
niekiedy przedstawiać mężczyzn jako 
jednolitą grupę, której wspólnym ce
lem jest dręczenie wszystkich kobiet 
(Dworkin, 1987; Faludi, 1991). Z analiz 
psychoewolucyjnych wynika, że taka 
wizja jest niedorzeczna, bo i kobiety, 
i mężczyźni rywalizują przede wszyst
kim z innymi przedstawicielami wła
snej płci. Mężczyźni dążą do zagarnię
cia zasobów innych mężczyzn, zajęcia 
ich pozycji oraz zdeprecjonowania ich 
w  oczach kobiet. Fakt, że około 70% 
ogółu zabójstw popełniają mężczyźni 
na mężczyznach stanowi konsekwen
cję zjawiska kosztów ponoszonych 
przez mężczyzn w wyniku wzajemnej 
rywalizacji (Daly, Wilson, 1988).

Również kobiety zadają sobie na
wzajem dotkliwe razy. Rywalizują one
o wartościowych osobników płci mę
skiej i uwodzą mężów innych kobiet. 
Zniesławiają i obmawiają swoje ry
walki, szczególnie te, które uprawiają 
przypadkowy seks (zob. rozdział 10). 
Kobiety i mężczyźni padają ofiarą stra
tegii realizowanych w ramach wła
snej płci. Nie można więc mówić, że 
członkowie jednej płci zjednoczyli się 
w celu dręczenia płci przeciwnej.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy męż
czyźni w ramach danej grupy sprzy
mierzają się ze sobą, jak to widzie
liśmy w rozdziale 10. Niekiedy ich 
celem jest dostęp seksualny do ko
biet, jak w wypadku gwałtu zbioro
wego albo najazdu na sąsiednią wio
skę i uprowadzenia kobiet (Smuts,

1992). Niekiedy męskie koalicje jaw
nie zmierzają do ograniczenia kobie
cego wpływu - na przykład w wypadku 
klubów czy związków, do których ko
biety nie mają wstępu. Jednak te same 
koalicje rywalizują z innymi męskimi 
koalicjami. W interesach, polityce i na 
wojnie mężczyźni zawierają przymie
rza, aby walczyć z mężczyznami, któ
rzy zawiązali inną koalicję.

Trzeba również jasno stwierdzić, 
że zarówno kobiety, jak i mężczyźni 
korzystają ze strategii stosowanych 
przez osoby płci przeciwnej. Męż
czyźni dostarczają zasobów określo
nym kobietom, na przykład żonom, 
kochankom, siostrom, córkom i mat
kom. Ojciec, brat czy syn danej ko
biety może czerpać korzyści z doko
nanego przez nią wyboru partnera. 
Psychologia ewolucyjna, zaprzeczając 
poglądowi, jakoby mężczyźni i kobiety 
zjednoczyli się w wojnie z płcią prze
ciwną, prowadzi do odmiennego wnio
sku: każdego człowieka łączy wspól
nota interesów z pewnymi osobnikami 
tej samej płci i dzieli konflikt z innymi 
osobnikami. Prosta idea walki płci jest 
sprzeczna z logiką ewolucyjną. Naka
zuje ona pamiętać o dwóch co najmniej 
konsekwencjach takiej walki: zarówno
o związku między konfliktem płci 
a konfliktami w obrębie każdej płci, 
jak i o wykorzystywaniu pragnień oraz 
oczekiwań jednej płci wobec drugiej.
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mężczyznami a kobietami jest nierozer
walnie związany z rywalizacją w obrębie 
każdej płci.

Kobiety i m ężczyźni wykorzystują 

pragn ien ia  osobników  p łc i przeciwnej

Prostytucja jest dobrym przykładem wy
korzystywania pragnień płci przeciwnej. 
U jej podłoża leży bardzo silne męskie 
pragnienie seksualnej różnorodności, co 
w połączeniu z niezdolnością niektórych 
mężczyzn do przyciągania kobiet two
rzy ogromne zapotrzebowanie na kobiece 
usługi seksualne. Niektóre kobiety stosują 
strategię wykorzystywania męskiego po
żądania w celu zdobycia pieniędzy albo 
innych dóbr. W tych krajach, w których 
prostytucja jest legalna, niektóre kobiety 
wybierają ją jako swój zawód (Burley, Sy- 
manski, 1981). Na przykład pewne Malajki 
z Singapuru stwierdziły, że zostały prosty
tutkami, aby uniknąć ciężkiej pracy oczeki
wanej od żony, takiej jak zbieranie drewna 
na opal czy pranie ubrań. W plemionach 
Amhara i Bemba prostytutki zarabiają tyle 
pieniędzy, że zatrudniają mężczyzn do 
prac zwykle wykonywanych przez żony. 
Kobieta może zostać prostytutką z po
wodu ograniczonej możliwości zdobywania 
dóbr, gdy na przykład nie może znaleźć 
pracy ani pozyskać zamożnego partnera. 
Za wyborem tym może też stać nadzieja 
na szybkie i wysokie zarobki, co jest 
pociągającą alternatywą wobec nisko płat
nej, ośmiogodzinnej pracy lub przebywania 
z mnożącym wymagania mężem. Sam fakt, 
że niektóre kobiety zostają prostytutkami 
z własnego wyboru, nie znaczy oczywiście, 
że inne nie są do tego w ten czy inny 
sposób zmuszone.

Istnieją zdecydowani przeciwnicy pro
stytucji, utrzymujący, że jest to patriar-

chalna instytucja służąca zniewalaniu ko
biet (MacKinnon, 1987). Natomiast nie
które feministki optują z całym przekona
niem za prawem kobiety do zostania pro
stytutką (Wolfe, 1975). Z pewnego punktu 
widzenia kobiety przeciwstawiające się 
prostytucji podejmują walkę z innymi ko
bietami o to, jakie strategie zdobywania 
zasobów można uznać za dopuszczalne 
(Symons, 1979). Na ogól kobiety sprzeci
wiające się prostytucji mają lepsze możli
wości zyskiwania zasobów alternatywnymi 
sposobami, zwykle poprzez własną karierę 
zawodową albo małżeństwo z zamożnym 
mężczyzną.

Prostytutki, tak samo jak kobiety sto
sujące strategię kontaktów przelotnych, 
stanowią zagrożenie dla innych kobiet, 
ponieważ wykorzystują męskie pragnie
nia. Mogą one odwieźć niektórych męż
czyzn od małżeństwa, które polega na 
trwałym kierowaniu zasobów ku jed
nej, wybranej kobiecie. Jak zauważył Sy
mons: „Im częściej mężczyźni korzystają 
z usług prostytutek oraz materiałów  por
nograficznych uprzyjemniających mastur
bację, tym mniejszy jest rynek dla ko
biet nieprostytuujących się i mniejsza 
jest ich wartość rynkowa [...]. W isto
cie rzeczy wńele feminizujących prosty
tutek oraz nieprostytuujących się he
teroseksualnych feministek bezpośrednio 
ze sobą rywalizuje, więc nic dziwnego, 
że co i rusz skaczą sobie do gardła” 
(Symons, 1979, s. 259-260). Obecność 
prostytutek nie znaczy, rzecz jasna, że 
mężczyźni przestają się żenić. Tęsknota 
mężczyzny za stałym związkiem jest 
nie mniejsza niż kobiety (Buss, Schmitt,
1993). Jednak prostytutki przejmują za
soby, które w innym razie trafiłyby do 
żony i dzieci. Eliminacja prostytucji poz
bawiłaby kobiety jednego ze sposobów 
zdobywania zasobów - tego, który wyko
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rzystuje męskie upodobanie do seksualnej 
różnorodności.

Niniejsza analiza nie roztrząsa oczywi
ście tego, czy prostytucja jest dla całego 
społeczeństwa lub poszczególnych jego 
członków czymś wartościowym, czy też

Podsumowanie

Konflikty między mężczyznami a kobie
tami przenikają cale życie społeczne, po
cząwszy od sprzeczek na randce, a skoń
czywszy na emocjonalnym klinczu mał
żeńskim. Psychologia ewolucyjna pozwala 
zrozumieć ich przyczyny oraz konkretne 
przejawy. Wielka w tym zasługa teorii stra
tegicznego niedopasowania, wedle której 
przyczyną konfliktu jest to, że jedna osoba 
blokuje realizację strategii drugiej osoby. 
Jeżeli kobieta stosuje strategię poszukiwa
nia stałego partnera, a mężczyzna szuka 
partnerki przelotnej, to każde z nich unie
możliwia realizację strategii drugiej stro
nie. Emocje negatywne, takie jak złość, 
przygnębienie i zazdrość, są wykształ
conymi w toku ewolucji mechanizmami 
ostrzegającymi danego człowieka przed 
strategicznym niedopasowaniem.

Jedna z najbardziej konfliktogennych 
kwestii dotyczy dostępu seksualnego. Po 
pierwsze, badania potwierdzają, że męż
czyźni zdecydowanie częściej niż ko
biety doszukują się intencji seksualnych, 
zwłaszcza w tak wieloznacznych sygna
łach jak uśmiech. Po drugie, mężczyznom 
zdarza się oszukiwać kobiety, deklarować 
swoją miłość oraz poważne zamian7 po 
to, aby uzyskać przelotny dostęp seksu
alny. Konflikt na tle dostępu seksualnego 
przybiera również formy molestowania 
seksualnego w miejscu pracy. Zazwyczaj 
jego sprawcami są mężczyźni, a ofiarami

wręcz przeciwnie. Jej funkcją jest dostar
czenie pewnych podstawowych składni
ków, pozwalających zrozumieć podskórną 
dynamikę konfliktów między kobietami 
a mężczyznami oraz w obrębie każdej 
z płci.

kobiety. Szczególnie zagrożone molesto
waniem są kobiety młode, samotne i atrak
cyjne. Kobiety gwałtowniej na nie reagują, 
co jest jednym z przejawów zjawiska 
strategicznego niedopasowania. Oburzenie 
kobiet jest większe, jeżeli molestujący ma 
niską pozycję społeczną, na przykład jest 
śmieciarzem albo pracownikiem budowla
nym. Gdy pozycja molestującego rośnie, 
oburzenie molestowanej kobiety spada.

Przemoc seksualna występuje również 
poza miejscem pracy. Podobnie jak w wy
padku molestowania kobiety reagują gwał
towniej niż mężczyźni na te same jej prze
jawy, takie jak dotykanie bez zezwolenia 
czy uporczywe składanie propozycji seksu
alnych mimo poprzedniej odmowy. Bada
nia wykazują, że mężczyźni nie doceniają 
siły negatywnej reakcji kobiet na prze
jawy przemocy seksualnej. Nie wszyscy 
mężczyźni ją stosują. Psychologowie ewo
lucyjni spróbowali określić, którzy męż
czyźni wykazują w tym kierunku szcze
gólne skłonności. Sformułowano w tym 
celu hipotezę odrzucenia, zgodnie z którą 
do przemocy uciekają się mężczyźni bez 
powodzenia usiłujący pozyskać kobiety in
nymi metodami. Jednak dostępne dane 
prowadzą do innego wniosku. Mężczyźni 
stosujący przemoc wobec kobiet zwykle 
uważają, że cieszą się u nich dużym 
powodzeniem i zazwyczaj mają bogatsze 
życie seksualne niż mężczyźni stroniący
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od przemocy. Choć na razie nie potrafimy 
udzielić w peini przekonującej odpowie
dzi na pytanie, dlaczego jedni mężczyźni 
stosują wobec kobiet przemoc seksualną, 
a inni nie, to dotychczasowe ustalenia 
podsuwają dwie istotne wskazówki. Męż
czyźni stosujący przemoc seksualną za
zwyczaj mają skłonności do przelotnego, 
bezosobowego seksu oraz wykazują cha
rakterystyczne, wrogie nastawienie.

Konflikt na tle zazdrości to inna postać 
konfliktu płci. Zdaniem psychologów ewo
lucyjnych zazdrość jest wykształconym 
w toku ewolucji sposobem rozwiązywania 
problemu zatrzymania partnera. Twierdzą 
oni, że zazdrość męska powinna się kon
centrować na ewentualnej niewierności 
seksualnej partnerki, ponieważ w prze
szłości ona najbardziej zagrażała pewności 
ojcostwa danego mężczyzny. Natomiast 
zazdrość kobieca powinna dotyczyć przede 
wszystkim uczuć partnera oraz związanej 
z nimi gotowości do stałego zaopatrywania 
rodziny. Dane empiryczne potwierdzają te 
przypuszczenia. Mężczyźni na ogół są bar
dziej zazdrośni o zdradę fizyczną, a kobiety
- o emocjonalną. Różnice te są znaczne 
i utrzymują się w badaniach psychologicz
nych i fizjologicznych przeprowadzonych 
w kilku różnych społecznościach. Co wię
cej, kiedy mężczyźni i kobiety wyobrażają 
sobie swojego partnera zdradzającego ich 
i fizycznie, i emocjonalnie, to mężczyźni 
dotkliwiej odczuwają zdradę fizyczną, a ko
biety - emocjonalną.

Uczucie zazdrości prowadzi do działań 
mających prawdopodobnie na celu zapobie
żenie zdradzie lub odejściu partnera. Przy
bierają one rozmaite formy, od czujności do 
aktów przemocy. Mężczyźni intensyfikują 
działania zmierzające do zatrzymania part
nerki, gdy jest ona młoda i ładna. Obydwie 
te cechy są oznakami wysokiej wartości

rozrodczej. Działania kobiet w tej mierze 
przybierają na sile, gdy ich mężowie dużo 
zarabiają i przejawiają ambicje awansu 
społecznego. Przemoc wobec partnera jest 
skrajną i wyjątkowo destrukcyjną formą 
zatrzymywania go. Jej sprawcami są czę
ściej mężczyźni niż kobiety, zwłaszcza ci 
mężczyźni, którzy z braku zasobów ma
terialnych nie mogą zatrzymać partnerki, 
stosując różne formy zachęt.

Mężczyźni i kobiety walczą też o do
stęp do zasobów. Psychologia ewolucyjna 
pozwala zrozumieć, dlaczego mężczyźni 
na całym świecie sprawują władzę nad 
zasobami mimo rozmaitych różnic indy
widualnych i kulturowych. Jest to je
den z aspektów zjawiska zwanego syste
mem patriarchalnym. U podstaw nierów
nowagi ekonomicznej kobiet i mężczyzn 
leży wspólewolucja kobiecych preferencji 
i męskich strategii rywalizacji o partnerki. 
Kobiety w toku całej ewolucji wybierały 
mężczyzn potrafiących zdobywać i groma
dzić zasoby, więc mężczyźni, walcząc o te 
zasoby, rywalizowali o partnerki. Z ewo
lucyjnej analizy wynika też, że mężczyźni 
nie mogą wspólnie sprawować władzy nad 
kobietami, ponieważ ze sobą rywalizują. 
Co więcej, są związani z wieloma kobie
tami, takimi jak koleżanki, siostry, żony, 
kochanki, siostrzenice i matki.

Każda z płci nauczyła się w toku ewolu
cji wykorzystywać pragnienia płci przeciw
nej. Psychologia ewolucyjna pozwala zaob
serwować i zrozumieć poszczególne tego 
przejawy. Na przykład prostytucja wyko
rzystuje męskie pragnienie seksu przelot
nego oraz różnorodności seksualnej. Kon
flikt płci będzie trudny do wyeliminowania, 
ale rozumiejąc jego wykształconą w toku 
ewolucji dynamikę psychologiczną, będzie 
można go łagodzić.



12 Pozycja społeczna i prestiż

Wszystkie zwierzęta sq równe, ale niektóre z nich sq równiejsze niż 
inne.

George Orwell

Przychodzimy na świat z systemem nerwowym bardzo wrażliwym na 
kwestie hierarchii.

Robert Frank (1985)

W roku 1996 admirał Jeremy Boor- 
da, szef sztabu Marynarki Wojennej Sta
nów Zjednoczonych, miał udzielić wy
wiadu na temat odznaczenia bojowego, 
które dumnie nosił na piersi (Feinsilber, 
1997). W rzeczywistości nigdy go jednak 
nie otrzymał. Ze strachu przed niesławą, 
którą by się okrył po ujawnieniu oszu
stwa, wolał popełnić samobójstwo. Rok 
później sędziemu federalnemu Jamesowi 
Ware’owi z San Jose w Kalifornii zarzu
cono, że niezgodnie z prawdą przedsta
wia się jako starszy brat Virgila Ware’a, 
młodego chłopca zabitego przez białych 
nastolatków podczas pogromu rasowego 
w Birmingham w Alabamie w 1963 roku, 
tego dnia, gdy cztery dziewczynki zginęły 
od bomby rzuconej do kościoła dla czar
nej ludności. Ware często powoływał się 
na śmierć „brata", twierdząc, że wtedy 
właśnie rozbudziło się w nim potężne 
pragnienie sprawiedliwości. Jego pozycja 
zawodowa i społeczna została w znacz

nym stopniu zbudowana na tym twier
dzeniu. Kiedy prawda wyszła na jaw, 
był zmuszony wycofać podanie o pracę 
w sądzie apelacyjnym wyższej instancji. 
Są to tylko dwa spośród setek wypad
ków, które wyszły na jaw w ostatnim 
dziesięcioleciu. Jaka tajemna moc tkwi 
w pozycji społecznej, że ludzie gotowi 
są dla niej fałszować swoje życiorysy 
i oszukiwać?

Ludzie we wszystkich znanych spo
łecznościach zabiegają o pozycję, prestiż, 
estymę, szacunek i rangę. Olbrzymim na
kładem sił starają się uniknąć niesławy, 
obrazy, wstydu, upokorzenia oraz utraty 
twarzy. Badania empiryczne wskazują, że 
hierarchie tworzą się błyskawicznie. Kiedy 
na przykład analizowano interakcje w 49 
grupach składających się z trzech niezna- 
jących się wcześniej osób, okazało się, 
że w połowie z nich czytelna hierarchia 
powstała po jednej minucie, a w pozo
stałej połowie w ciągu 5 minut (Fisek,
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Ofshe, 1970). Co ciekawsze, członkowie 
każdej z grup potrafili trafnie określić 
swój przyszły status w nowej społeczności, 
zanim jeszcze ktokolwiek otworzył usta 
(Kaima, 1991). Gdyby próbować znaleźć

Pojawienie się hierarchii

Świerszcze pamiętają swoje walki z in
nymi świerszczami (Dawkins, 1996). Jeżeli 
któryś z nich często zwycięża, staje się 
bardziej agresywny. Jeżeli często prze
grywa, podporządkowuje się i zaczyna 
unikać walki. Zjawisko to udokumento
wał biolog ewolucyjny Richard Alexander 
(1961), eksperymentalnie wprowadzając 
„wzorcowego” świerszcza, który domino
wał nad wszystkimi innymi. Po przegranej 
ze świerszczem „wzorcowym” świerszcze 
przegrywały również następne walki, tym 
razem z prawdziwymi owadami. Wyglądało 
to tak, jakby każdy z nich spontanicznie 
oceniał swoją wartość bojową i odpowied
nio do tego się zachowywał. Z upływem 
czasu wyłoniła się hierarchia, w której 
każdy ze świerszczy zajmował określone 
miejsce. Te z niższych szczebli w hierar
chii ustępowały świerszczom o wyższej 
randze.

Co ciekawe, po zwycięskich walkach 
świerszcze z wigorem poszukiwały okazji 
seksualnych. Daw'kins (1996) nazwał to 
zjawisko „efektem księcia Marlborough” , 
odwołując się do fragmentu pamiętnika 
księżnej Marlborough: „Jego Wysokość 
wrócił dzisiaj z wojny i zaszczycił mnie 
dwukrotnie, nie zdejmując butów” (Daw
kins, 1996). Badania nad ludźmi potwier
dzają występowanie tego efektu. Na przy
kład u tenisistów na dzień przed ważnym 
meczem poziom testosteronu podnosi się

jakiś uniwersalny motyw ludzkich działań, 
to dążenie do zapewnienia sobie wysokiej 
pozycji znajdowałoby się na eksponowa
nym miejscu (Barków, 1989; Frank, 1985; 
Maslow, 1937; Symons, 1979).

dwukrotnie. Po meczu poziom ten u za
wodników, którzy przegrali, spada gwał
townie, ale u zwycięzców utrzymuje się 
nadal (Mazur, Booth, w druku).

Podobne zjawiska występują u zwie
rząt. Na przykład wśród kur obowiązuje 
„porządek dziobania” . W początkowym 
okresie tworzenia się grupy ptaki te czę
sto ze sobą walczą. Później jednak walki 
ustają, bo każdy osobnik wie, że stoi wyżej 
od niektórych kur, ale innym musi się 
podporządkować. Porządek dziobania jest 
stabilny i ma liczne zalety. Kury dominu
jące zyskują, bo nie muszą prowadzić cią
głych walk w celu obrony swojej pozycji. 
Kury niższego szczebla również zyskują, 
bo unikają obrażeń, które nieuchronnie od
niosłyby podczas walki o wyższą pozycję. 
Co ważne, porządek dziobania czy też hie
rarchia władzy same w sobie nie mają żad
nej funkcji. Hierarchia jest właściwością 
grupy, a nie poszczególnych jednostek. To 
strategie jednostek, które składają się na 
stabilną hierarchię, mają pewne funkcje. 
Musimy więc rozważyć osobno funkcje 
podporządkowania się i funkcje dominacji.

Nieustanna wralka z każdym napotka
nym osobnikiem byłaby głupotą. Prze
grywający ryzykuje obrażenia i śmierć, 
więc zrobiłby rozsądniej, od razu ustępując
- oddając pożywienie, terytorium, part
nerki. Walka jest również kosztowna dla 
zwycięzcy. Nie tylko ryzykuje życie, ale
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jeszcze marnuje czas i energię. Dla oby
dwu byłoby więc lepiej, gdyby zawczasu 
uzgodnili między sobą, kto wygra, nie 
ponosząc kosztów walki. Słabszy uchodzi 
dzięki temu z życiem i bez szwanku. 
Choć musiał chwilowo oddać swoje za
soby, to gdzie indziej albo następnym 
razem może mu się lepiej powieść (Pinker,
1997).

W procesie doboru powinny więc 
być faworyzowane psychiczne mechani
zmy oceny własnych umiejętności bojo
wych w porównaniu z umiejętnościami 
innych osobników. U ludzi przyjmują one 
formę bardziej złożoną, wykraczającą poza 
zwykłą ocenę odwagi i sprawności fi
zycznej, a obejmującą również przyjaciół 
i sprzymierzeńców, sieć powiązań spo
łecznych oraz wielkość rodziny każdego 
z walczących. W następstwie oceny mogą 
zacząć funkcjonować strategie dominacji 
i podporządkowania. Podstawową funkcją 
każdej z nich jest uniknięcie wyczerpu
jących konfrontacji, gdy ich wynik jest

z góry przesądzony. Oczywiście, nie za
wsze jest on przesądzony. Rywale nie
rzadko blefują, warczą, jeżą włos, popi
sując się własną siłą w celu zmuszenia 
przeciwnika do przedwczesnej kapitulacji. 
Jednak ewolucja faworyzuje również umie
jętność przejrzenia tych manewrów, gdyż 
przedwczesna, zbędna kapitulacja oznacza 
utratę bezcennych zasobów. Najważniejsze 
jest to, że zarówno strategie dominacji, 
jak i podporządkowania spełniają pewne 
funkcje. W  sumie zaś składają się na 
hierarchię.

Hierarchia polega na tym, że pewni 
członkowie grupy mają większy niż inni 
dostęp do podstawowych zasobów, służą
cych przetrwaniu i reprodukcji (Cummins,
1998). W najprostszej formie hierarchie są 
przechodnie, co znaczy, że jeśli A do
minuje nad B, a B  dominuje nad C, to 
A dominuje nad C. Hierarchie występują 
powszechnie w świecie zwierzęcym, od 
raków począwszy, a na szympansach skoń
czywszy.

Dominacja i pozycja spoteczna u zwierząt

Jeżeli dwa samce raków zajmują to 
samo terytorium, to muszą ustalić, który 
z nich jest ważniejszy (Barinaga, 1996). 
Najpierw obchodzą się z daleka, oceniając 
silę rywala. Następnie rzucają się do bru
talnej walki, starając się rozerwać przeciw
nika na strzępy. Ten, kto wygra, dumnie 
obchodzi swoje terytorium, a pobity chowa 
się na peryferiach, unikając kontaktu z do
minującym osobnikiem.

Wielka odmienność zachowań zwy
cięzcy i przegranego skłoniła naukowców 
do przypuszczeń, że w ich systemach ner
wowych muszą zachodzić zmiany. Donald

Edwards wraz z kolegami odkrył u raka 
specjalne komórki nerwowe, które zależ
nie od pozycji danego zwierzęcia inaczej 
reagują na transmitującą impulsy nerwowe 
serotoninę. U raków dominujących seroto- 
nina wpływa na nie pobudzająco, u podpo
rządkowanych natomiast hamuje ona po
budzenie. W ten sposób „po raz pierwszy 
udało się powiązać zjawisko społeczne 
ze zmianami w konkretnych synapsach” 
(Barinaga, 1996, s. 290).

Pojedyncza walka rzadko jednak prze
sądza o dominującej albo podporządko
wanej pozycji danego raka. Gdy badacze
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umieścili na tym samym terytorium dwa 
osobniki uprzednio podporządkowane, je
den z nich szybko zdobyi pozycję domi
nującą. Po dwóch tygodniach wykonano 
badanie neurologiczne i okazało się, że 
u raka obecnie dominującego komórki 
nerwowe wrażliwe na serotoninę reagują 
pobudzeniem, a nie - tak jak przedtem
- wyhamowaniem. Wynika z tego, że 
raki podporządkowane chętnie przechodzą 
na pozycje dominujące, jeśli okoliczności 
temu sprzyjają. Proces ten nie przebiega 
jednak tak gładko w drugą stronę. Kiedy 
badacze umieścili na jednym terytorium 
dwa raki dominujące, jeden z nich zo
stał zmuszony do podporządkowania się. 
Jednak w dalszym ciągu pozostał agre
sywny, prowokując walkę, choć groziła ona 
śmiercią. Wynikałoby z tego, że „zwierzęta 
bardzo niechętnie godzą się na utratę do
minującej pozycji w hierarchii” (Barinaga, 
1996, s. 290).

Również szympansy walczą o pozycję 
w stadzie (de Waal, 1982). Dominujące 
samce przechadzają się dumnie, starając 
się podkreślać własną wielkość i ciężar. 
Najwiarygodniejszym wskaźnikiem domi
nującej pozycji w stadzie są oznaki czci 
okazywanej przez pozostałe osobniki. Ob
jawiają się one serią szybkich chrząk
nięć i pochyleniem ciała, tak że osobnik 
podporządkowany patrzy na dominującego 
dosłownie z dołu. Często towarzyszą temu 
głębokie pokłony. Bywa też, że samiec 
podporządkowany przynosi przedmioty, ta
kie jak kije czy liście, i wręcza osob
nikowi dominującemu, całując go przy 
tym w stopy, szyję albo klatkę piersiową. 
Osobnik dominujący w takich sytuacjach 
wypręża się i jeży włosy na głowie, przez 
co wygląda na jeszcze większego, niż 
jest w rzeczywistości. Przygodnemu ob
serwatorowi może się wówczas wydawać, 
że dwa szympansy znacznie się różnią

wielkością, nawet jeśli w rzeczywistości 
są identyczne. Jeden osobnik się płaszczy, 
a drugi puszy, czasami nawet przeskakując 
nad swoim poddanym. Samice natomiast 
zazwyczaj wystawiają w stronę dominują
cego samca zad, pozwalając, by go obejrzał. 
Nieokazanie czci przez samca lub samicę 
jest prowokacją, która może wywołać na
tychmiastową, brutalną reakcję.

Podstawową korzyścią płynącą z do
minacji w stadzie jest zwiększony do
stęp seksualny do samic (de Waal, 1982). 
Dominujący samiec zwykle dokonuje co 
najmniej 50% ogółu kopulacji, a niekiedy 
nawet 75%, choć w stadzie znajduje się 
oprócz niego kilka innych samców. Prze
gląd 700 prac badawczych potwierdził, 
że samce o średniej i wysokiej pozycji 
mają zdecydowaną przewagę reproduk
cyjną nad samcami o niskiej pozycji (Ellis, 
1995), choć u niektórych gatunków, jak na 
przykład u makaków, samice potajemnie 
odbywają stosunki seksualne z samcami 
podporządkowanymi (Manson, 1992).

Zwiększony dostęp seksualny domi
nującego samca uwidacznia się zwłasz
cza w okresie płodności samic (Ellis, 
1995). Spośród czterech badań poświę
conych temu zagadnieniu aż w trzech 
stwierdzono, że dominujący samiec ko
rzystał z łatwiejszego dostępu seksual
nego zwłaszcza w płodnym okresie sa
mic, zwiększając szanse zapłodnienia. Wy
nika z tego, że samce podporządkowane 
mają większe szanse dostępu seksualnego 
wtedy, gdy prawdopodobieństwo zapłod
nienia spada. Badania kodu DNA potwier
dziły to przypuszczenie. Okazało się, że 
samce o wysokiej pozycji mają o wiele 
więcej potomstwa niż samce o niskiej 
pozycji. Podobne związki między pozy
cją, dostępem seksualnym oraz sukcesem 
reprodukcyjnym stwierdzono u pawianów 
i orangutanów (Ellis, 1995).
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Ustalono również dwie następne pod
stawowe właściwości struktur hierarchicz
nych (Cummins, 1998). Po pierwsze, nie 
są one niezmienne. O wysokie pozycje 
trwa nieustanna walka. Dominujący sa
miec niekiedy traci swoją władzę. Zda
rza się, że następnie ją odzyskuje, przy
najmniej w jakiejś części. Jeżeli osobnik 
dominujący zginie albo odniesie poważne 
obrażenia, to zagraża to stabilności stada, 
ponieważ inne samce zaczynają walczyć
o jego pozycję. Po drugie, wśród na
czelnych wzrost nie jest podstawowym 
wyznacznikiem pozycji. Awans w hierar
chii w znacznym stopniu zależy od umie

jętności społecznych, takich jak biegłość 
w pozyskiwaniu sprzymierzeńców, na któ
rych można zawsze polegać. Zaobserwo
wano zerwanie przymierza z samcem do
minującym przez osobnika podporządko
wanego, ponieważ tamten odmówił mu 
pomocy w w'alce z innym samcem o dostęp 
seksualny do pewnej samicy (de Waal, 
1992).

Zwiększony dostęp seksualny stanowi 
potężny bodziec adaptacyjny do rozwoju 
mechanizmów walki o dominującą pozycję 
w grupie. Można zarazem sądzić, że samce 
i samice będą się pod tym względem 
różnić.

Ewolucyjne teorie pozycji społecznej

Ewolucyjna teoria pozycji społecznej musi 
wyodrębnić problemy adaptacyjne rozwią
zywane dzięki wspinaniu się po drabinie 
hierarchii społecznej, jak rówmież te, które 
wynikają z zajmowania wysokiej lub niskiej 
pozycji w grupie. Idealnie rzecz biorąc, 
dobra teoria powinna przewidzieć tak
tyki, które ludzie będą stosować w walce
o wysoką pozycję. Na przykład naukowcy 
walczą o pozycję, ale innymi środkami niż 
gangi uliczne. „Wymachiwanie nożem pod
czas konferencji naukowej może nie być 
najlepszą taktyką, ale pozostają przecież 
jeszcze uszczypliwe pytania, brutalne ripo
sty, wyrazy świętego oburzenia, złośliwe 
aluzje, gwałtowne zaprzeczenia, a także 
takie środki nacisku, jak recenzje czy 
opinie wyrażane na posiedzeniach komite
tów przyznających granty” (Pinker, 1997, 
s. 498).

Dobra teoria musiałaby tłumaczyć, dla
czego walka o pozycję jest o wiele bar
dziej rozpowszechniona wśród mężczyzn 
niż wśród kobiet. Powinna też umożliwiać

zrozumienie zachowania tych osobników, 
którzy skazani są na zajmowanie pod
rzędnej pozycji. Jak dotąd żadna z teorii 
nie odpowiada na wszystkie te pytania. 
Uczyniono jednak ważny krok. Zacznijmy 
od ewolucyjnego wyjaśnienia odmiennego 
traktowania hierarchii przez kobiety i męż
czyzn.

Ew olucyjna teoria różnic m iędzy  
kobietam i a m ężczyznam i w w alce  
o pozycję społeczną

Jak wspominaliśmy w poprzednich roz
działach, kobiety i mężczyźni różnią się 
znacznie pod względem potencjału repro
dukcyjnego. Ponieważ spermy nie brakuje, 
a mężczyźni nie muszą inwestować w po
tomstwo, ich możliwości reprodukcyjne 
są znacznie większe niż kobiet. Innymi 
słowy, szanse męskiego sukcesu repro
dukcyjnego są o wiele bardziej zróżni
cowane. Prawie każda płodna kobieta,
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niezależnie od pozycji społecznej, będzie 
miaia dziecko. Nie można tego powiedzieć
o wszystkich płodnych mężczyznach. Na 
każdego mężczyznę, który zyskuje dostęp 
reprodukcyjny do nieproporcjonalnie dużej 
liczby kobiet, przypada pewna liczba męż
czyzn, którzy tym samym zostają wyklu
czeni z procesów reprodukcji. Im bardziej 
poligamiczny system - oznaczający zróżni
cowanie mężczyzn pod względem dostępu 
do kobiet - tym silniejsza presja selekcyjna 
na mężczyzn, by stali się wybrańcami, któ
rzy odnoszą sukces reprodukcyjny. Ewolu
cja będzie też faworyzować strategie prze
ciwdziałające ewentualnemu wykluczeniu 
z procesów reprodukcji.

Wyższa pozycja społeczna w dwojaki 
sposób zapewnia mężczyźnie większy do
stęp seksualny do kobiet. Po pierwsze, 
zajmujący ją mężczyźni mają większe po
wodzenie u kobiet (Kenrick i in., 1990). 
Zapewniają oni kobiecie lepszą ochronę, 
a ich zasoby są wykorzystywane zarówno 
dla dobra jej, jak i jej dzieci (Buss, 
2000; Hill, Hurtado, 1996). Kobiety żyjące 
w społeczeństwach poligamicznych nie
rzadko w-olą się dzielić obfitymi zasobami 
z innymi żonami bogatego mężczyzny, 
niż mieć wyłączny dostęp 'do mizernych 
dóbr mężczyzny ubogiego (Betzig, 1986). 
Pierwszą więc korzyścią z zajmowania wy
sokiej pozycji społecznej przez mężczyznę 
jest przychylność kobiet, które chętnie 
widzą w nim swojego partnera. Uwidacznia 
się to nie tylko w kontaktach stałych, ale 
także w przelotnych, gdyż w wielu spo
łecznościach kobiety wybierają na swoich 
kochanków mężczyzn o wysokiej pozycji 
(Baker, Bellis, 1995; Buss, 2000; Hill, 
Hurtado, 1996).

Mężczyźni o wysokiej pozycji mają ła
twy dostęp do kobiet dzięki dominacji nad 
rywalami. Potrafią je odebrać podległym 
sobie mężczyznom, którzy bywają w takiej

sytuacji zupełnie bezradni. Jak zauważyli 
Wilson i Daly: „Jedni mężczyźni cieszą się 
w męskim gronie opinią frajerów, innym 
zaś nikt nie podskoczy; jedni wcielają 
słowo w czyn, u drugich para idzie w gwiz
dek; dziewczyny jednych możesz bezkar
nie podrywać, a drugim lepiej nie wchodzić 
w drogę” (Wilson, Daly, 1988, s. 128). 
Napoleon Chagnon opisał sytuację dwóch 
braci z plemienia Yanomamo. Jeden z nich,
o wyższej pozycji społecznej (Rerebawa), 
miał romans z żoną drugiego, o niskiej 
pozycji. Kiedy zdradzany mąż dowiedział 
się o tym, rzucił się na brata, ale otrzymał 
zdecydowaną odprawę w postaci ciosu 
tępym końcem siekiery. Kiedy jakiś czas 
potem Rerebawa oprowadzał Chagnona po 
wiosce, postanowił przedstawić mu swo
jego brata. Chwycił więc tamtego za nad
garstek i wyciągnął na środek, oznajmiając: 
„Oto mój brat, któremu zerżnąłem żonę, 
gdy go tu nie było!” (Chagnon, 1983, 
s. 29). Ta śmiertelna zniewaga nieuchron
nie doprowadziłaby do krwawiej w:alki na 
maczugi, gdyby dotyczyła mężczyzn o rów
nej pozycji. Jednak słabszy brat po prostu 
umknął chyłkiem, zadowolony, że nie musi 
walczyć.

Pozycja społeczna a możliwości kon
taktów seksualnych. Czy istnieją jakieś 
dowody, że mężczyźni o wysokiej pozycji 
mają więcej sposobności do kontaktów 
seksualnych? Królowie, cesarze i despoci 
w ciągu całej historii ludzkości gromadzili 
kobiety w haremach, wybierając młode, 
płodne i atrakcyjne. Władca marokański 
Moulay Ismail Krwawy trzymał wf swoim 
haremie 500 kobiet, z którymi spłodził 888 
dzieci. Antropolog ewolucyjny Laura Betz
ig zgromadziła dane o sześciu dawnych 
cywilizacjach - mezopotamskiej, egipskiej, 
azteckiej, inkaskiej, chińskiej i indyjskiej 
(Betzig, 1993). Istniały one na czterech
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kontynentach, począwszy od około IV ty
siąclecia p.n.e.

We wszystkich tych cywilizacjach po
wtarza się ten sam schemat. W Indiach 
w haremie Bhupindera Singha mieszkały 
332 kobiety. 10 z nich miało najwyższy 
stopień maharanis, 50 - średni stopień 
rams; pozostałe to kochanki i służące 
bez stopnia. „Wszystkie były na każde 
skinienie maharadży. Mógł zaspokajać swe 
żądze z każdą z nich o dowolnej porze dnia
i nocy” (Dass, 1970, s. 78). Taki niezwykle 
łatwy dostęp do kobiet mieli tylko męż
czyźni o najwyższej pozycji. Większość 
mogła sobie pozwolić co najwyżej na jedną 
żonę, a wielu nie było stać na żadną. 
Natomiast mężczyźni bogaci i szlachetnie 
urodzeni mogli bez trudu utrzymywać 
w Indiach haremy, co też do niedawna 
wielu robiło (Betzig, 1993).

Podobnie było w cesarskich Chinach. 
Pod koniec panowania dynastii Czou 
(VIII w. p.n.e.) królowie trzymali „jedną 
królową (hoit), trzy żony (fu-jen), dziewięć 
żon drugiego stopnia (pin), dwadzieścia 
siedem żon trzeciego stopnia (shili-fu) 
oraz osiemdziesiąt jeden konkubin (yu- 
-chi)’' (van Gulik, 1974, s. 17). Urzędnicy 
pałacowi przemierzali cały kraj w poszu
kiwaniu młodych i atrakcyjnych kobiet, 
które szybko dostarczano do pałacu. Naj
brzydsze z nich usługiwały władcy, naj
piękniejsze zaś zasilały cesarski harem. 
Liczba kobiet zależała bezpośrednio od 
pozycji mężczyzny. Fama głosiła, że cesarz 
Huang-ti utrzymywał stosunki seksualne 
z 1200 kobietami. Obalony cesarz Fei-ti 
miał sześć pałaców, w których mieszkało 
ponad 10 000 kobiet. Wielcy książęta mieli 
setki kobiet, generałowie około 30, męż
czyźni należący do wyższej klasy 6 do 12, 
a do średniej jedynie 3-4 (Betzig, 1993).

Po przeciwnej stronie kuli ziemskiej, 
w kraju Inków, istniały „domy dziewic” ,

zamieszkiwane przez 1500 kobiet (choć 
ich liczba nie była w żaden sposób ograni
czana). Kobiety czekały tam na wezwanie 
króla. Kiedy nadeszło, dostarczano którąś 
z nich tam, gdzie w danym momencie 
przebywał władca. Podobnie jak w Chinach 
liczba kobiet zależała od pozycji i rangi 
mężczyzny. Najwięcej trzymali cesarze, 
mając ich tysiące. Książęta inkascy po
siadali co najmniej po 700 kobiet, które 
„wykonywały prace domowe i dostarczały 
rozkoszy” (Cieza de Leon, 1959, s. 41). 
Wedle inkaskich praw i obyczajów „naj
ważniejszym osobom” należało się 50 mło
dych kobiet, wodzom plemion wasalnych
- 30, zarządcom prowincji liczących po
nad 100 000 ludzi - 20, gubernatorom
- 8, zarządcom średniego szczebla - 7, 
zarządcom niskiego szczebla - 5 itd. Ko
biety przydzielano w zależności od pozycji
i rangi mężczyzny.

Tak samo było w Egipcie, jeśli sądzić 
według zapisów z lat 1416-1377 p.n.e. 
„Król ciągle domagał się od zarządzają
cych prowincjami gubernatorów urodzi
wych służących” (Redford, 1984, s. 36). 
Nie mamy wprawdzie danych liczbowych, 
ale jest oczywiste, że mezopotamscy 
władcy Sumeru, Asyrii i Babilonii spłodzili 
wiele dzieci z licznymi żonami, konkubi
nami i niewolnicami, których liczba szla 
w tysiące (Betzig. 1993). Pozycja i ranga 
zapewniała więc doskonały dostęp seksu
alny do kobiet w każdej z sześciu wielkich 
cywilizacji starożytnych.

Przejawy tego zjawiska znajdujemy 
również w naszych czasach, choć nie
wątpliwie nie w tej skali. W krajach za
chodnich narzucona prawem monogamia 
poważnie ogranicza liczbę kobiet, które 
mężczyzna może poślubić. Zanik haremów 
zbiega się z końcem epoki królów despo
tów. Ostatnie badania pokazują jednak, że 
mężczyźni o wysokiej pozycji w dalszym
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ciągu mają ułatwiony dostęp seksualny do 
kobiet (Perusse, 1993). Ponieważ dzieje 
się to w warunkach prawnie obowiązującej 
monogamii, łatwiejszy dostęp przejawia 
się w kontaktach przelotnych i roman
sach pozamalżeńskich. Ponadto mężczyżni
o wysokiej pozycji mają możliwość po
ślubiania wyjątkowo atrakcyjnych kobiet 
(Elder, 1969; Taylor, Glenn, 1976; Udry, 
Eckland, 1984). Szukają oni również ko
biet młodszych, a więc bardziej płodnych 
(Grammer, 1992). Choć struktura cywiliza
cji uległa od czasów antycznych znacznym 
zmianom, to jednak ciągle żywy jest zwią
zek pozycji społecznej mężczyzny z jego 
dostępem do młodych, ładnych kobiet.

Krótko mówiąc, świadectwa empi
ryczne potwierdzają ewolucyjną tezę, su
gerującą różną u każdej z płci moty
wację do walki o miejsce w społeczeń
stwie. Wszystkie dostępne dowody świad
czą o tym, że wysoka pozycja społeczna 
mężczyzny przekłada się bezpośrednio na 
zwiększony dostęp seksualny do kobiet. 
Może ona oczywiście również kobietom 
przynosić wiele korzyści reprodukcyjnych. 
Jednak powiązanie możliwości seksual
nych z pozycją społeczną stwarza u męż
czyzn silniejszą presję ewolucyjną na roz
winiecie się pędu do awansu społecznego.

Czy mężczyznom rzeczywiście bar
dziej zależy na wysokiej pozycji spo
łecznej? Czy istnieją bezpośrednie do
wody, że mężczyznom bardziej niż kobie
tom zależy na osiągnięciu wysokiej pozycji 
społecznej? Zagadnieniu temu poświęcono 
zaskakująco mało badań, ale pewne ślady 
istnieją. Whiting i Edwards (1988), badając 
sześć kultur, stwierdzili, że chłopcy chęt
niej niż dziewczęta bawią się w wojnę, 
biją się i podejmują działania dowodzące 
ich skłonności do egoistycznej dominacji 
oraz chęci zwrócenia na siebie uwagi. We

wszystkich tych kulturach chłopcy częściej 
niż dziewczęta rzucali wyzwania swoim 
przeciwnikom. Dziewczęta natomiast czę
ściej przejawiały opiekuńczość oraz ten
dencję do tworzenia więzi społecznych.

Psycholog Eleonor Maccoby (1990) za
służyła się może bardziej niż inni psycho
logowie, analizując różnice między chłop
cami a dziewczętami stwierdzone w’ tysią
cach badań. Oto dwie z nich najwyraźniej 
widoczne wr latach przedszkolnych:

Pierwszą jest styl zabawy chłopców, hała
śliwy i chaotyczny, z licznymi elementami 
rywalizacji oraz dominacji. [...] Drugą jest 
wielka trudność, jaką napotykają dziew
częta, usiłując wpłynąć na chłopców. [...] 
U chłopców mowa służy głównie funk
cjom egoistycznym, takim jak ustanowie
nie i obrona własnej pozycji. U dziewcząt 
natomiast w większym stopniu tworzy 
tkankę więzi społecznych (s. 516).

Odmienne nastawienie kobiet i mężczyzn 
do zagadnienia dominacji ujawnia się więc 
już w bardzo wczesnym wieku.

Inne dowody na istnienie różnic mię
dzy kobietami a mężczyznami pochodzą 
z bardzo szeroko zakrojonego programu 
badań prowadzonych przez psychologów 
Felicję Pratto oraz Jima Sidaniusa, a do
tyczących, wedle ich określenia, orientacji 
na dominację społeczną (OnDS) (Pratto, 
Sidanius, Stallworth, 1993). Opracowali 
oni skalę pozwalającą mierzyć upodoba
nie do hierarchii społecznych. Na szczy
cie tej skali znajduje się ideologia da
jąca jednej grupie prawo dominować nad 
inną. Zgodnie z tą ideologią grupy pod
porządkowane zasługują na taką właśnie 
pozycję, a grupom dominującym należy 
się większy udział w dostępie do za
sobów. Na skali OnDS znajdują się ta
kie między, innymi stwierdzenia: „Aby
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iść do przodu, trzeba niekiedy deptać 
innych” ; „Bogaci ludzie mają pieniądze, 
bo są po prostu lepsi” ; „Jedni ludzie 
są po prostu gorsi od drugich” ; „Jedne 
grupy ludzi po prostu nie dorównują in
nym” ; „Tylko najlepsi (na przykład naj
sprytniejsi, najbogatsi, najlepiej wykształ
ceni itd.) powinni iść do przodu na tym 
świecie” ; „Wygrana jest ważniejsza niż 
sposób gry” ; „Cel uświęca środki” (Pratto, 
1996, s. 187).

Badacze twierdzą, że wskaźnik OnSD 
powinien być wyższy u mężczyzn niż 
u kobiet, ponieważ taka orientacja pozwa
lała naszym przodkom uzyskać większy 
dostęp do zasobów, a poprzez to - do 
kobiet. Twierdzą również, że w procesie 
ewolucji przewagę miały kobiety wybie
rające takich właśnie mężczyzn, ponieważ 
zapewniało to liczne korzyści im oraz 
ich dzieciom. Rzeczywiście, mężczyźni za
wsze plasują się wyżej niż kobiety na 
skali OnSD. Tak było w jednym z badań, 
przeprowadzonych na 1000 mieszkańców 
Los Angeles. Mężczyźni uzyskali w nim 
wyższe wyniki niezależnie od kraju po
chodzenia, poziomu dochodów, wykształ
cenia, poglądów politycznych i kilku in
nych zmiennych (Pratto, 1996). Odmienne 
nastawienie kobiet i mężczyzn do kwestii 
dominacji społecznej potwierdzają również 
badania prowadzone w innych kulturach, 
najwyraźniej w Szwecji, która jest jed
nym z najbardziej egalitarnych krajów 
na świecie (Buss, 2000). W sumie męż
czyźni częściej wyznają poglądy nakazu
jące piąć się do góry oraz usprawiedli
wiające dominację jednych ludzi nad in
nymi czy też jednych grup społecznych 
nad drugimi. Ustalenia te potwierdzają 
ewolucyjną teorię różnicy płci w zakresie 
motywacji do osiągania wysokiej pozy
cji społecznej, choć niezbędne są dalsze 
badania.

Kobiety i mężczyźni inaczej wyrażają 
swoją przewagę. O odmiennym podej
ściu kobiet i mężczyzn do zagadnienia do
minacji świadczą też jej przejawy. W trak
cie jednego z badań sporządzono listę 
100 czynności będących wyrazem jakiejś 
formy dominacji (Buss, 1981). Były na niej 
takie na przykład stwierdzenia: „zapano
wałem nad sytuacją po wypadku” , „zabie
rałem często glos na zebraniu” , „zażąda
łem poparcia” , „decydowałem, który pro
gram telewizyjny ma oglądać cala grupa” , 
„odłożyłem słuchaw'kę w czasie rozmowy 
z kochanką” . Następnie poproszono grupę 
kobiet i mężczyzn o ocenę wartości każ
dego z tych zachowań oraz stopnia jego 
społecznej użyteczności. W  odpowiedziach 
ujawniła się znacząca różnica między ko
bietami a mężczyznami. Na skali społecz
nej użyteczności kobiety wyżej stawiały 
czynności prospołeczne, takie jak „pil
nowanie spraw na posiedzeniu komitetu” , 
„zajmowanie stanowiska w w'ażnej sprawie 
bez oglądania się na innych” , „zbieranie 
funduszy na poparcie ważnej inicjatywy” , 
„aktywne uczestniczenie w życiu lokalnej 
społeczności” .

W  przeciwieństwie do kobiet męż
czyźni stawiali wyżej na skali użyteczności 
społecznej działania egoistyczne, takie 
jak „załatwienie sprawy po swojemu” , 
„skarżenie się na konieczność wyświad
czenia komuś przysługi” , „obwinianie in
nych, gdy coś się nie uda” . W  oczach męż
czyzn działania o charakterze samolubnym
i egoistycznym są więc bardziej pożądane 
lub mniej niepożądane niż w oczach kobiet.

Czy przekłada się to na rzeczywiste za
chowania? Aby to sprawdzić, 43 kobietom
i 40 mężczyznom rozdano formularze Ka
lifornijskiej Skali Poziomu Dominacji (Gz- 
lifomia Psychological lnventory Dominance 
Scalę) (Gough, 1964) oraz Osobowościo
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wej Skali Poziomu Dominacji (Personality 
Research Form Dominance Scalę) Oackson, 
1967). Po tygodniu respondenci mieli oce
nić, jak często wykonywali każdą ze 100 
czynności wyszczególnionych na obydwu 
formularzach (Buss, 1981). Następnie ze
stawiono wyniki na formularzach osobo
wościowych z działaniami podejmowanymi 
przez przedstawicieli każdej z płci. Do
minujące kobiety i dominujący mężczyźni 
wykonywali wiele związanych z domina
cją czynności, takich jak „zaangażowanie 
się w kampanię polityczną” , „ożywienie 
nudnego przyjęcia” , „publiczne zabiera
nie głosu” , „opowiadanie długiej historii 
w celu zabawienia innych ludzi” czy „za
panowanie nad sytuacją po wypadku” .

Obok tych podobieństw istniały też 
różnice. Dominujący mężczyźni (ale nie 
dominujące kobiety) podejmowali takie na 
przykład działania: „kazałem innym wyko
nać czarną robotę” , „zrobiłem to po swo
jemu” , „powiedziałem mu, którą z dwóch 
prac powinien wybrać” , „pokierowałem 
zebraniem po swojemu, tak jednak, aby 
inni nie zdawali sobie z tego sprawy” , 
„zażądałem, aby ktoś inny pozałatwiał 
sprawy” . Mężczyźni częściej więc podej
mują działania o dominancie egoistycznej, 
w których kierują czynnościami innych 
w celu osiągnięcia osobistych korzyści.

Dominujące kobiety natomiast częściej 
działają z pobudek prospołecznych, co wy
raża się w takich na przykład stwierdze
niach: „załagodziłam spór między człon
kami grupy” , „pokierowałam organizacją 
projektu”, „przedstawiłam mówcę na ze
braniu” . Kobiety częściej więc wyrażają 
swoją dominację poprzez działania ułatwia
jące funkcjonowanie całej grupy.

Odmienność przejawów skłonności do 
dominacji u każdej z płci ujawniła się też 
podczas subtelnego eksperymentu psy
chologicznego, przeprowadzonego przez

psychologa ewolucyjnego Edwina Megar- 
gee (1969). Postanowił on sprawdzić w wa
runkach laboratoryjnych zależność między 
charakterologiczną skłonnością do domi
nacji a wykonywaniem funkcji kierowni
czych. Najpierw poprosił dużą grupę ko
biet i mężczyzn o wypełnienie formularzy 
Kalifornijskiej Skali Poziomu Dominacji. 
Następnie wybrał tylko te osoby, które 
wykazały szczególnie duże lub szczególnie 
małe skłonności do dominowania.

Po zakończeniu wstępnej procedury 
Megargee (1969) wprowadzał paiy uczest
ników eksperymentu do laboratorium. 
W każdej parze łączył osobę o dużych 
skłonnościach do dominacji z osobą o ma
łych do tego skłonnościach. W ten sposób 
powstały cztery warianty: (1) dominujący 
mężczyzna z uległym mężczyzną, (2) do
minująca kobieta z uległą kobietą, (3) do
minujący mężczyzna z uległą kobietą i (4) 
dominująca kobieta z uległym mężczyzną.

Każda para dostała mechanizm z czer
wonymi, żółtymi oraz zielonymi śrubami, 
sworzniami i lewarami. Uczestnikom eks
perymentu powiedziano, że chodzi w nim
o zbadanie relacji między osobowością 
a zarządzaniem w warunkach stresu. Cho
dziło o możliwie szybkie naprawienie me
chanizmu poprzez zastąpienie pewnych 
jego elementów innymi elementami in
nego koloru. Jedna osoba miała kierować, 
a druga wykonywać polecenia. Uczestnicy 
eksperymentu sami mieli zadecydować, 
kto będzie kim.

Megargee chciał sprawdzić, kto w każ
dej parze będzie wydawał polecenia, a kto 
będzie je wykonywał. Okazało się, że 
wśród par tej samej płci kierownictwo 
obejmowało 75% dominujących mężczyzn 
oraz 70% dominujących kobiet. W  zesta
wieniach dominujący mężczyzna - uległa 
kobieta w 90% przypadków polecenia wy
dawał mężczyzna. Najbardziej zeskakujące
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były wyniki w parach składających się z do
minujących kobiet i uległych mężczyzn. 
Role kierownicze objęło w nich jedynie 
20% kobiet.

Na podstawie samych badań laborato
ryjnych można by wnioskować, że kobiety 
w tych warunkach tłumiły swoje skłonno
ści do dominacji albo że mężczyźni, choć 
pozbawieni takich skłonności, czuli się 
zmuszeni przez stereotyp płci do objęcia 
kierownictwa. Megagree nagrywał też roz
mowy, podczas których zapadała decyzja, 
kto będzie kierował zespołem. Podczas 
analizy tych nagrań dokonał zaskakującego 
odkiycia: to dominujące kobiety nakłaniały 
uległych mężczyzn do objęcia kierownic
twa. Aż w 91% wypadków to właśnie 
one podejmowały decyzję o tym, kto ma 
odgrywać jaką rolę! Wynika z tego, że 
w środowisku składającym się z osobników 
obojga płci kobiety wyrażają swoją domina
cję w inny sposób niż mężczyźni. Wniosek 
ten został następnie potwierdzony przez 
innych badaczy (np. Carbonell, 1984; Da- 
vis, Gilbert, 1989; Nyquist, Spence, 1986).

Badania Megargee pozwalają uchwy
cić istotę tej różnicy. Mężczyźni wyrażają 
skłonności do dominacji poprzez osobisty 
awans w hierarchii. Kobiety natomiast 
w mniejszym stopniu zainteresowane są 
osobistym awansem, a w większym - 
skuteczną realizacją celów  całej grupy. 
Wszystkie te badania łącznie potwierdzają 
hipotezę, że kobiety i mężczyźni różnią się 
pędem do awansu społecznego.

Wiele świadectw potwierdza ewolu
cyjne uzasadnienie różnic między kobie
tami a mężczyznami w skłonnościach do 
dominowania. Mężczyźni osiągający wy
soką pozycję i władzę wykorzystują ją do 
nawiązywania większej liczby kontaktów 
seksualnych. Osiągają też wyższe wyniki 
w badaniach skłonności do dominacji i czę
sto wyznają poglądy usprawiedliwiające

ich władzę nad innymi ludźmi. Męska 
skłonność do dominowania przejawia się 
często poprzez egoistyczne działania przy
noszące osobiste korzyści i zmierzające 
do podporządkowania innych ludzi, pod
czas gdy kobieca skłonność do dominacji 
przejawia się prospołecznymi działaniami, 
którym nie musi towarzyszyć awans w hie
rarchii.

Teoria dom inacji

Psycholog ewolucyjny Denise Cummins 
(1998) zaproponowała niedawno teorię do
minacji, która ma tłumaczyć wiele trud
nych do zrozumienia ludzkich zdolności 
poznawczych. Zaczęła od stwierdzenia, że 
u ludzi (i szympansów) W'alkę o byt cha
rakteryzują częste konflikty między osob
nikami dominującymi a tymi, które usi
łują ich przechytrzyć: „Ewolucja umysłu 
ludzkiego rysuje się w tej perspektywie 
jako wyścig zbrojeń, w  którym bronią 
jest coraz większa zdolność manipulowa
nia myślami innych” (Cummins, 1998, 
s. 37). Proces doboru będzie faworyzo
wał strategie pozwalające danemu osob
nikowi osiągnąć pozycję dominującą, ale 
również strategie pozwalające osobnikom 
podporządkowanym uzyskać dostęp do za
sobów kosztem osobnika dominującego. 
W ich skład wchodzą oszustwo, prze
biegłość, fałszywa subordynacja, przyjaźń 
oraz manipulacja. Na przykład u szym
pansów podporządkowane samce próbują 
ukryć erekcję, kiedy dominujący samiec 
złapie je na „nielegalnym” stosunku. Wy
nika z tego, że umieją „odczytywać” na
stawienie samca dominującego i zwodzić 
go (de Waal, 1988). Cummins (1998) po
stawiła tezę, że umiejętność odgadywa
nia myśli innych osobników rozwinęła się 
u naczelnych - w tym ludzi - w celu ogra
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niczenia władzy osobników dominujących 
nad zasobami.

Teoria dominacji skiada się z dwóch 
podstawowych tez (Cummins, 1998). Zgo
dnie z pierwszą z nich ludzie rozwinęli wy
specjalizowane strategie tworzenia i roz
poznawania norm społecznych związanych 
z porządkiem hierarchicznym. Obejmują 
one takie aspekty hierarchii społecznych 
jak pozwolenia (np. kto z kim może się 
wiązać), zobowiązania (np. kto kogo ma 
wspierać w społecznej rywalizacji) oraz 
zakazy (np. komu nie wolno się z kim 
wiązać). Zgodnie z drugą tezą te strategie 
poznawcze pojawiły się wcześniej niż inne 
rodzaje myślenia i niezależnie od nich.

Cummins (1998) gromadzi rozmaite 
dowody na rzecz teorii dominacji. Na 
przykład odnotowuje, że u dziecka bardzo 
szybko pojawiają się oznaki rozumowa
nia deontycznego, czyli takiego, które 
dotyczy praw i obowiązków. Rozumowanie 
deontyczne polega na rozpoznawaniu, co 
danej osobie wolno, czego nie wolno, a do 
czego jest zobowiązana (np. „Czy jestem 
na tyle dorosły, aby pić alkohol?” ). Ta 
forma rozumowania różni się od rozu
mowania indykatywnego, polegającego 
na rozróżnianiu prawdy i fałszu (np. „Czy 
za tym drzewem znajduje się tygrys?” ). 
Wiele badań wskazuje, że kiedy ludzie za
stanawiają się nad zasadami deontycznymi, 
przede wszystkim szukają wypadków ich 
łamania. Kiedy na przykład stykają się 
z deontyczna zasadą, wedle której „osoby 
poniżej 21 roku życia nie mogą pić al
koholu” , automatycznie rozglądają się za 
kimś, kto pije alkohol, choć nie ukończył
21 lat. Kiedy natomiast ludzie stykają się 
z zasadami indykatywnymi, automatycznie 
szukają ich potwierdzenia. Kiedy na przy
kład usłyszą, że „wszystkie niedźwiedzie 
polarne mają białe futro” , automatycznie 
szukają wzrokiem niedźwiedzi polarnych

0 białych futrach, nie zaś takich niedź
wiedzi polarnych, które nie mają białych 
futer. Krótko mówiąc, ludzie przyjmują 
dwie różne strategie w zależności od 
tego, czy stykają się z zasadami deon
tycznymi czy indykatywnymi. Przy pierw
szych szukają przypadków ich łamania, 
przy drugich - potwierdzenia. Zjawisko to 
zaobserwowano już u trzyletnich dzieci, 
z czego wynika, że pojawia się ono we 
wczesnym okresie życia (Cummins, 1998). 
Nie jest może przypadkiem, że w wieku 
trzech lat dzieci zaczynają organizować 
się w hierarchie przechodnie (to znaczy 
takie, w których jeśli A dominuje nad B, 
a B dominuje nad C, to A dominuje nad 
C). Co więcej, dzieci wcześniej zaczynają 
pojmować przechodnią naturę hierarchii 
niż przechodnią naturę innych bodźców 
(Cummins, 1998).

Teoria dominacji zakłada, że kwestia 
hierarchii ma duży wpływ na myślenie 
ludzkie. Badania empiryczne potwierdzają 
ten pogląd. Psycholog ewolucyjny Linda 
Mealey pokazywała uczestnikom badania 
fotografie mężczyzn oraz informacje bio
graficzne o ich pozycji (wysoka/niska)
1 charakterze (wypadki oszukiwania, in
formacje bez znaczenia, prawdomówność) 
(Mealey, Daood, Krage, 1996). Po tygo
dniu respondenci wrócili do laboratorium
i mieli powiedzieć, które z fotografii za
pamiętali. Ujawniło się kilka interesują
cych prawidłowości. Po pierwsze, „oszu
stów” zapamiętywano o wiele częściej 
niż osoby uczciwe. Po drugie, szczególnie 
często zapamiętywano oszustów o niskiej 
pozycji społecznej. Oszuści o wysokiej 
pozycji społecznej nie wywoływali takiej 
czujności. Po trzecie, mężczyźni byli bar
dziej wyczuleni na oszustów niż kobiety. 
Wszystko to potwierdza tezę, że u ludzi 
wykształciły się mechanizmy zwracania 
uwagi oraz zapamiętywania przeznaczone
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do przetwarzania informacji ważnych spo
łecznie. Są one szczególnie wyczulone na 
kwestię oszustwa oraz pozycji społecznej 
oszukującego. Potwierdza to teorię domi
nacji Cummins (1998), zgodnie z którą 
hierarchie mają duży wpływ na myślenie 
ludzkie.

Inne badania potwierdzają tę teorię 
w sposób bardziej szczegółowy. U ludzi 
rozzłoszczonych lub sfrustrowanych pod
nosi się ciśnienie krwi. Jeśli mają szansę 
wyładować się na osobie odpowiedzialnej 
za tę złość lub frustrację, ciśnienie spada, 
ale tylko wtedy, gdy celem ataku jest osoba
o niższej niż oni pozycji. Jeżeli celem ataku 
jest osoba o wyższej pozycji, to ciśnienie 
pozostaje wysokie (Hokanson, 1961).

W teście bezpośrednio sprawdzającym 
wpływ pozycji społecznej na rozumowanie 
deontyczne Cummins prosiła uczestników 
eksperymentu o weryfikację następującej 
zasady: „osoba prowadząca sesję nagrywa 
ją na magnetofon" (Cummins, 1998, s. 41). 
Osoby badane miały stwierdzić, czy reguła 
ta jest przestrzegana, decydując, które 
nagrania poddać szczegółowej inspekcji. 
Tutaj następowała kluczowa manipulacja. 
Polowie uczestników nakazywano przyjąć 
punkt widzenia osoby nadzorującej (w tym 
wypadku kierownika domu studenckiego), 
kontrolującej podległych mu studentów. 
Druga połowa miała przyjąć punkt wi
dzenia studenta (a więc kogoś o niskiej 
pozycji społecznej), kontrolującego ewen
tualne złamanie prawa przez kierownika 
domu studenckiego. Wyniki pokazały silny 
związek między pozycją a rozumowaniem 
deontycznym. 65% badanych doszukiwało 
się ewentualnego złamania prawa u ludzi
o pozycji niższej od swojej, ale tylko 20% 
u ludzi o pozycji równej sobie lub wyższej.

Wszystkie powyższe badania potwier
dzają teorię dominacji. Strategie rozu
mowania deontycznego pojawiają się we

wczesnym okresie życia. Ludzie są szcze
gólnie wyczuleni na informacje o tym, co 
jest dozwolone, obowiązkowe lub zaka
zane. Automatycznie też wypatrują wypad
ków złamania reguł deontycznych, częściej 
u ludzi o pozycji społecznej niższej od swo
jej. Cummins konkluduje: „Gdyby trzeba 
było zdecydować, w reakcji na jakie pro
blemy rozwinęły się władze poznawcze, to 
trudno byłoby znaleźć lepszego kandydata 
niż problemy dominacji” (Cummins, 1998, 
s. 46).

Teoria potencjału utrzym ania zasobów

Cummins kładła więc nacisk na strate
gie przetwarzania informacji, które mo
gły się pojawić w reakcji na adaptacyjny 
problem hierarchii i dominacji. Psycholog 
ewolucyjny Paul Gilbert (1990) zwrrócil 
natomiast uwagę na emocjonalne aspekty 
zjawiska dominacji. Teorię swą oparł czę
ściowo na koncepcji potencjału utrzyma
nia zasobów (resource holding potential
- RHP,), wywodzącej się z badań nad 
zwierzętami (Archer, 1988; Parker, 1974; 
Price, Sloman, 1987). Nawiązuje ona do 
dokonywanej przez zwierzęta oceny wła- 
snych sił na tle innych zwierząt. Osobniki 
pokonane w walce i takie, które jeszcze 
przed nią uznają, że są słabsze, mają niski 
wskaźnik RHP. Zwierzęta zwycięskie oraz 
takie, które pozytywnie oceniają swoje 
możliwości, mają wysoki wskaźnik RHP. 
Zachowania wynikające z tych relatywnych 
samoocen leżą u podłoża tworzących się 
hierarchii.

Po dokonaniu oceny swojego RHP 
dany osobnik może się zachować na je
den z trzech możliwych sposobów. Po 
pierwsze, może zaatakować drugiego 
osobnika, zwłaszcza jeśli postrzega swój 
RHP jako wyższy. Po drugie, może uciec,
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szczególnie gdy postrzega swój RHP jako 
niższy. Po trzecie, może się podporząd
kować, przekazując swoje zasoby osob
nikowi o wyższym RHP. Tak ujęta domi
nacja nie jest własnością jednostki, lecz 
określeniem relacji między dwoma lub 
więcej jednostkami. Kiedy natożą się na 
siebie relacje między wieloma osobnikami, 
zaczynamy mówić o hierarchii.

Zdaniem Gilberta (1990), ludzie za
adaptowali RHP na inne potrzeby, tworząc 
potencjał przyciągania uwagi (social at- 
tention-holdingpotential - SAHP). Określa 
on jakość i natężenie uwagi, jaką inni 
ludzie obdarzają daną osobę. Jeśli człon
kowie grupy obdarzają kogoś pozytywną 
uwagą, to jego pozycja rośnie. Natomiast 
jednostki ignorowane skazane są na niską 
pozycję społeczną. Pozycja w hierarchii 
zależy według tej teorii nie od zastraszania
i zniewalania innych, lecz od uwagi, jaką 
się na siebie ściągnie.

Dlaczego ludzie mieliby jednym przy
znawać wysoki status, a innych ignoro
wać? To jest najważniejsze pytanie. Gil
bert proponuje kilka odpowiedzi, które 
wymagają dalszego rozważenia. Sugeruje, 
że ludzie obdarzają uwagą tych spośród 
siebie, którzy spełniają szczególnie ważne 
dla nich funkcje. Jeżeli lekarz pomaga 
choremu, to ten chory darzy go olbrzy
mią uwagą. Ludzie starają się więc pełnić 
ważne dla innych funkcje, aby ściągać na 
siebie uwragę innych. Ci, którzy nie są 
innym potrzebni, nie przyciągają niczyjej 
uwagi i zostają odcięci od zasobów.

Najnowszym wkładem teorii Gilberta 
(1990) jest hipoteza na temat związku mię
dzy zmianami pozycji społecznej a emo
cjami. Zgodnie z nią awans w hierarchii 
wyzwala dwie reakcje emocjonalne: na
strój uniesienia oraz chęć pomagania 
innym. Wygrana w rywalizacji wywołuje 
nastrój uniesienia, widoczny na przykład

na zawodach sportowych. Pozytywny na
strój skłania daną osobę do szukania ko
lejnych potyczek oraz pozwala na wyż
szą ocenę własnych szans. Drugą zmianą 
jest zwiększona chęć pomagania innym. 
Psychologowie dowiedli, że ludzie awan
sujący w’ hierarchii częściej zachowują się 
po przyjacielsku i są gotowi do niesienia 
pomocy (Eisenberg, 1986). Co ciekawe, 
niektórzy ludzie wolą nie prosić innych
o pomoc, ponieważ uważają, że szkodzi 
to ich pozycji (Fisher, Nadler, Whitcher- 
-Alagna, 1982). Istnieją też dowody, że na 
oddziałach intensywnej opieki medycznej 
ludzie o wysokiej pozycji społecznej czę
ściej pomagają innym niż ludzie o pozycji 
niskiej (Brewin, 1988). Krótko mówiąc, 
awans w hierarchii wydaje się powiązany 
z nastrojem uniesienia oraz chęcią poma
gania innym.

Natomiast degradacja społeczna - zgod
nie z teorią SAHP - przynosi od
mienne konsekwencje emocjonalne: nie
pokój, w:styd, złość, zazdrość i przygnę
bienie. Jeśli ktoś przemawia publicznie, 
to jego niepokój rośnie w miarę, jak ro
sną potencjalne konsekwencje tego wy
stąpienia dla jego pozycji społecznej. 
Dla profesora wygłoszenie wykładu przed 
studentami zazwyczaj nie jest tak stresu
jące, jak wystąpienie przed specjalistami 
na międzynarodowej konferencji. Funkcją 
niepokoju jest prawdopodobnie spotęgo
wanie wysiłków w celu uniknięcia utraty 
pozycji. Spokrewnioną z nim emocją jest 
wstyd. Pojawia się on zwykle ŵ tedy, gdy 
efektem publicznego wystąpienia jest nie
chęć lub pogarda ze strony innych oraz 
towarzysząca im degradacja w hierarchii 
społecznej. Osobnik zawstydzony uważa, 
że jest gorszy od innych. Wyrazem tego 
jest mow'a jego ciała: unikanie kontaktu 
wzrokowego, opuszczona głowa, pochy
lona sylwetka (Wicker, Payne, Morgan,
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1983). Wstyd motywuje człowieka do dzia
łań, dzięki którym nie będzie obiektem 
pogardy, ani teraz, ani w przyszłości.

Inną możliwą reakcją na utratę wyso
kiej pozycji jest wściekłość. Może ona 
motywować do podjęcia kroków odweto
wych. Powiedzenie „ośmieszył mnie; nie 
ujdzie mu to na sucho” , będące wyrazem 
złości i pragnienia zemsty za nadszarpnię
cie pozycji, może służyć usprawiedliwieniu 
zamiarów agresywnych (Gilbert, 1990).

Zazdrość jest jedną z najmniej po
znanych przez psychologię emocji, ale 
według teorii SAHP niezwykle ważną. 
Jest ona związana z problemami hierarchii, 
ponieważ czujemy zazdrość, gdy ktoś ma 
zasoby, dom, partnera czy partnerkę lub 
prestiż, których nam nie udało się zdo
być. Zazdrość skłania nas do naśladowania 
ludzi mających to, co my chcielibyśmy 
mieć. Cześć oddawana bohaterom oraz 
idealizowanie innych ludzi to pozytywne 
przejawy zazdrości. Posiada jednak ona 
również ciemną stronę, która ujawnia się, 
gdy podejmujemy działania wymierzone 
w ludzi posiadających więcej niż my, takie 
jak deprecjonowanie ich osiągnięć albo 
rozpowszechnianie na ich temat fałszy
wych pogłosek. Mąż z zazdrości może 
wyśmiewać osiągnięcia żony, aby utrzymać 
swą dominację w małżeństwie (Horung, 
McCullough, Sugimoto, 1981). Zazdrość 
może niezwykle szkodzić działaniu ze
społów ludzkich, kiedy na przykład szef 
sabotuje wysiłki swoich podwładnych, aby 
go nie przyćmili (Gilbert, 1990).

Ostatnią z hipotetycznych reakcji na 
utratę pozycji jest przygnębienie, choć 
może być ono spowodowane również 
wieloma innymi przyczynami, na przy
kład odejściem ukochanej osoby (Gilbert, 
1990). Depresja wywołana utratą pozycji 
pojawia się, gdy ktoś traci widoki na przy
szłość, traci pracę, zaczyna uważać, że jest

ciężarem dla innych albo poniósł znaczącą 
porażkę publiczną. Istnieją empiryczne do
wody, że przygnębienie prowadzi do po
słuszeństwa, które ma ugłaskać innych
i zapobiec ich atakowi (Forrest, Hokan- 
son, 1975). Ludzie wychodzą z depresji, 
kiedy znajdą pracę lub nauczą się inaczej 
zaspokajać potrzeby innych ludzi, dzięki 
czemu rośnie ich potencjał przyciągania 
uwagi (Gilbert, 1990).

Zatem zgodnie z teorią SAHP wiele 
doświadczanych przez człowieka emocji, 
od uniesienia do depresji, to właściwości 
wykształconych w toku ewolucji mecha
nizmów psychicznych, których rolą jest 
rozwiązywanie adaptacyjnych problemów 
stwarzanych przez istnienie hierarchii. Za
gadnieniom tym nie poświęcono jak dotąd 
zbyt wielu badań, ale teoria wydaje się 
interesująca i bardzo obiecująca.

W yznaczniki dom inacji

Wysokiej pozycji towarzyszy wiele oznak 
werbalnych i niewerbalnych, od długości 
czyichś wypowiedzi do poziomu testo
steronu. W niniejszej części omówimy 
podstawowe korelaty dominacji. Nierzadko 
trudno jest ustalić precyzyjne relacje przy
czynowe. Jeśli dominacji towarzyszy wy
soki poziom testosteronu, to czy na
leży uznać, że testosteron sprzyja domi
nacji, czy też odwrotnie, że dominacja 
wyzwala produkcję testosteronu? Jeżeli 
ludzie o wysokiej pozycji społecznej są 
zwykle bardziej wyprostowani niż ludzie
o niskiej pozycji, to czy wyprostowana 
postawa prowadzi do wysokiej pozycji, 
czy może na odwrót? A może obydwa te 
czynniki wpływają na siebie wzajemnie? 
W większość wypadków nie potrafimy 
wskazać przyczyny. Niemniej elementy 
towarzyszące dominacji i wysokiej pozycji
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tworzą fascynujący obraz spraw związa
nych z władzą.

Werbalne i niewerbalne wskaźniki do
minacji. W  podsumowaniu przeglądu lite
ratury poświęconej temu tematowi Argyle 
(1994) stwierdza, że osoby dominujące 
zwykłe stoją wyprostowane, przodem do 
grupy, z rękami na biodrach i wysuniętą 
do przodu klatką piersiową. Mówiąc, przy
patrują się swoim słuchaczom, nie uśmie
chają się zbyt wiele, mają donośny, niski 
glos, gestykulują, wskazując na innych. 
Zachowanie ludzi uległych i zajmujących 
niską pozycję społeczną jest zupełnie inne: 
kulą się, dużo uśmiechają, mówią cicho, 
przyglądają się mówiącym, często pota
kują. Mówią mniej niż osoby o wysokiej 
pozycji, nie przerywają innym, zwracają się

raczej do ważnej osoby niż do całej grupy.
A co ze sposobem chodzenia? Schmitt

i Atzwanger (1995) założyli, że u mężczyzn 
(ale nie u kobiet) powinien istnieć związek 
między tempem i sposobem chodzenia 
a pozycją społeczną. W toku ewolucji ga
tunku ludzkiego mężczyźni rywalizujący
o kobiety starali się zaimponować im ozna
kami swojego mistrzostwa łowieckiego, 
takimi jak szybkość i wytrwałość. Na za
tłoczonej ulicy wiedeńskiej obserwowano 
więc chodzących ludzi. Następnie pytano 
ich o wiek, wzrost i pozycję socjoekono
miczną. Wyniki zamieszczone są na rycinie 
12.1.

Stwierdzono zdecydowany związek mię
dzy tempem chodzenia a socjoekono
miczną pozycją mężczyzny. U kobiet nato
miast nie wykryto żadnych prawidłowości.

1,80 T 

-ST 1,70 -

ns
I  1.60 -
Psi
O
“  1,50 -
•OT O

t  1.40 -

-  '1 ,30  -

c f *  1 0 14 22 11 11 20 18 27 23 17 11 11 

Q  o  1 6 4 6 25 18 21 15 20 13 5 3 3
~  I_______ 1_______ l l 1 1 I_______ 1_______ 1_______ 1_______ 1_______t 1

3 6 9 12 15
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RYCINA 12.1 Związek między szybkością chodzenia a statusem społeczno-ekonomicznym (im wyższa cyfra, 
tym wyższy status)

Mężczyżni (N=167) chodzą tym szybciej, im wyższą zajmują pozycję społeczną, podczas gdy tempo chodzenia kobiet nie ma 
związku z ich pozycją.

Źródło: Schmitt, Atzwanger, 1995. Copyright © 1995, za zgodą Elsevier Science.
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Potwierdza to tezę, że mężczyźni (ale 
nie kobiety) demonstrują szybkim chodze
niem wysoki status społeczny.

Wzrost a dominacja. Gdy się pamięta
0 złożoności ludzkich hierarchii oraz wielo
ści sposobów przyciągania ludzkiej uwagi, 
może się wdawać dziwne, że rozmiar 
ciała wciąż jest w cenie. W większość 
kultur jednak zwrot „wielki człowiek” 
ciągle ma podwójne znaczenie, określa
jąc i budowę fizyczną człowieka, i jego 
pozycję społeczną, władzę czy autorytet 
(Brown, Chia-yun, b.r.). W niektórych 
kulturach słowo „lider” znaczy tyle, co 
„wielki człowiek” . Wiele metaforycznych 
określeń pozycji nawiązuje do kategorii 
fizycznych, jak bycie na szczycie albo pod 
czyjąś kontrolą, trzymanie wysoko głowy 
albo bycie w dołku. Po przeanalizowaniu 
świadectw etnograficznych z wielu kultur 
Brown i Chia-yun doszli do wniosku, że 
zwrot „wielki człowiek odzwierciedla cha
rakterystyczną w świecie ludzi (ale także
1 zwierząt) skłonność do łączenia pozycji 
społecznej z rozmiarami ciała” (Brown, 
Chia-yun, b.r., s. 10). Upodobanie do lide
rów o wysokim wzroście występuje w tak 
różnych kulturach, jak u afrykańskich Pig
mejów Aka czy w amazońskim plemieniu 
Mehinaku z Brazylii.

Związek między budową ciała a pozycją 
społeczną zbadano eksperymentalnie (Wil
son, 1968). Pewnego mężczyznę przedsta
wiano różnym widzom, za każdym razem 
w inny sposób - jako profesora, doktoranta
i tak dalej. Następnie proszono osoby na 
widowni o ocenę jego wzrostu. Tam, gdzie 
przedstawiano go jako człowieka o wy
sokiej pozycji, publiczność oceniała jego 
wzrost wyżej niż tam, gdzie przypisywano 
mu niższą pozycję społeczną. Nawet jeśli 
kogoś znamy osobiście, to mamy skłon
ność do zawyżania jego wzrostu, jeśli ten

ktoś zajmuje wysoką pozycję społeczną 
(Dannenmaier, Thumin, 1964).

Jak wykazują badania prowadzone w Sta
nach Zjednoczonych, wysocy mężczyźni 
łatwiej znajdują pracę, szybciej awansują, 
są lepiej opłacani i częściej wygrywają 
wybory (Gillis, 1982). Zarabiają co roku 
średnio 600 dolarów więcej na każdy cal 
powyżej przeciętnego wzrostu, wynoszą
cego 5 stóp i 8 cali. W XX wieku w wybo
rach prezydenckich aż w 83% wypadków 
wygrał wyższy z dwóch kandydatów. Choć 
hierarchie ludzkie są nad wyraz złożone, 
to ciągle wzrost odgrywa w nich niemałą 
rolę.

Skłonność do dominacji a testosteron.
Testosteron należy do androgenów, naj
ważniejszej może klasy hormonów przy
czyniających się do rozwoju i utrzymania 
„męskich” cech u wielu stworzeń (Ma
zur, Booth, w druku). Na przykład wy
kastrowane koguty nie mają czerwonego 
grzebienia, sygnalizującego zdolności roz
płodowe, nie pieją i nie zabiegają o kury 
oraz unikają konfrontacji z innymi kogu
tami. U ludzi występują ogromne różnice 
w poziomie testosteronu. Mężczyzna ma 
go przeciętnie jedną stutysięczną grama na 
litr krwi, siedem razy więcej niż kobieta 
(Mazur, Booth, w druku). Choć hormon 
ten wytwarzany jest zarówno w korze 
nadnerczy, jak i w jajnikach, to znajdujące 
się w męskich jądrach komórki Leydiga 
produkują go znacznie więcej, co tłumaczy 
różnice między kobietami a mężczyznami 
w tym względzie. Poziom testosteronu 
mierzy się, badając krew albo ślinę.

W wieku dojrzewania jądra męskie 
zwiększają produkcję testosteronu około 
dziesięciokrotnie. Jego gwałtowny przy
pływ wywołuje zmiany charakterystyczne 
dla tego wieku - powiększenie penisa, 
niski glos, zwiększenie masy mięśni, owlo-
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sienie twarzy i reszty ciafa oraz zwięk
szenie zainteresowania seksem (w sekcji
12.1 omawiamy wpływ wyrazu twarzy na 
pozycję społeczną i życie seksualne).

Naukowcy od dawna podejrzewali, że 
testosteron u wielu zwierząt wiąże się 
z kwestiami pozycji społecznej. Jedno 
z badań polegało na podawaniu go kro
wom zajmującym niską pozycję w stadzie 
(Bouissou, 1978). Ich pozycja szybko ule
gła poprawie. Kiedy przerwano podawanie 
hormonu, wszystko wróciło do poprzed
niego stanu. Podobne zjawisko zaobserwo
wano u zajmujących niską pozycję kogu
tów. Po zastrzykach testosteronu grzebień 
im urósł i awansowały w hierarchii, nie
kiedy wręcz wysuwając się na pierwszą 
pozycję (Allee, Collias, Lutherman, 1939).

Trudniej udokumentować wpływ po
ziomu testosteronu na pozycję społeczną 
ludzi, ponieważ z przyczyn etycznych eks
perymentalne manipulowanie poziomem 
tego hormonu bywa kwestionowane. Wy
kazano jednak związek wysokiego po
ziomu testosteronu z rozmaitymi domi
nującymi zachowaniami więźniów i osób 
żyjących na wolności. Towarzyszy on wielu 
czynom buntowmiczym i antyspołecznym, 
szczególnie popełnianym przez młodych 
mężczyzn (Mazur, Booth, w druku). Po
nieważ celem tych badań było jedynie wy
krycie powiązań, nie można wyrokować, 
że to właśnie wzrost poziomu testosteronu 
wywołuje te zachowania. Istnieją dowody, 
że jest całkiem odwrotnie.

Dobrze udokumentowano występujące 
u ludzi zjawisko wzrostu poziomu testoste
ronu w wyniku wzrostu pozycji społecznej 
(Mazur, Booth, w druku). U sportowców 
poziom tego hormonu rośnie bezpośrednio 
przed zawodami, prawdopodobnie dlatego, 
aby chętniej podejmowali ryzyko. Ważniej
sze jest jednak to, że u zwycięzców jeszcze 
dwie godziny po zawodach ten poziom

rośnie, podczas gdy u przegranych gwał
townie spada. Towarzyszą temu zmiany 
nastroju. Zwycięzcy pełni są uniesienia, 
a ci, którzy przegrali, pogrążają się w de
presji. Zjawiska te występują szczególnie 
jaskrawo, jeśli dla sportowców dane za
wody są bardzo ważne.

Podobne efekty zaobserwowano z dala 
od stadionów sportowych, na przykład 
podczas meczów szachowych (Mazur, 
Booth, Dabbs, 1992), konkursów  labora
toryjnych na szybkość reakcji (Gladue, 
Boechler, McCaul, 1989) oraz utarczek 
słownych (Nisbett, 1993). U zwycięzców 
poziom testosteronu rośnie, u przegranych 
spada. Przenosi się to nawet na kibiców, 
którzy przecież nie biorą bezpośredniego 
udziału w rywalizacji. Kiedy w Mistrzo
stwach Świata w Piłce Nożnej w 1994 roku 
Brazylia pokonała Włochy, u kibiców bra
zylijskich oglądających mecz w telewizji 
stwierdzono podwyższony poziom testo
steronu, a u kibiców włoskich - obniżony 
(Fielden, Lutter, Dabbs, 1994).

Ewolucyjna funkcja tych zmian nie 
jest znana. Podejrzewa się, że zwycięzcy 
mogą szybko stanąć wobec nowych wy
zwań, więc zwiększony poziom testoste
ronu przygotowuje ich do tego. Natomiast 
spadek poziomu tego hormonu u prze
grywających chroni ich przed dalszymi 
obrażeniami, sprawia bowiem, że unikają 
dalszych konfrontacji, przynajmniej przez 
jakiś czas (Mazur, Booth, w druku). Pod
wyższony poziom testosteronu może też 
sprzyjać większej pewności siebie, uła
twiającej awans w hierarchii społecznej
i dostęp seksualny do kobiet. Spekulacje 
te czekają na weryfikację w toku dalszych 
badań.

O wiele mniej uwagi poświęcono związ
kowi między testosteronem a pozycją spo
łeczną kobiet i ich skłonnością do do
minacji. Nieliczne badania, jakie na ten



POZYCJA SPOŁECZNA I PRESTIŻ 387

temat prowadzono, nie wykazały jednak 
podobnego jak u mężczyzn związku. Za
sygnalizowano wprawdzie możliwość po
wiązania między poziomem testosteronu 
a agresywnością więźniarek, ale kolejne 
badania tego nie potwierdziły (Mazur, Bo
oth, w druku). W pewnym badaniu stwier
dzono, że kobiety o wysokim poziomie 
testosteronu cieszą się mniejszym powa
żaniem rówieśniczek, co mogłoby wskazy
wać na efekty odwrotne niż u mężczyzn 
(Cashden, 1995). Co ciekawe, kobiety
o wysokim poziomie testosteronu mają 
skłonność do przeceniania swojej pozycji. 
Obecność tego hormonu wiązałaby się 
więc u kobiet z przesadnie wysoką oceną

własnej pozycji, a zarazem z niską pozycją 
w oczach rówieśniczek. Zagadnienia te 
wymagają dalszych badań.

Ogólny wniosek z tych rozważań 
może jak na razie dotyczyć tylko męż
czyzn i wskazuje na obustronną zależ
ność (Dabbs, Ruback, 1988; Mazur, Booth, 
1997). Wysoki poziom testosteronu sty
muluje skłonność do dominowania, która 
w pewnych kulturach sprzyja zajmowaniu 
wysokiej pozycji społecznej. Jednocześnie 
awans w hierarchii podnosi poziom testo
steronu (Bernhardt, 1997). W toku dal
szych badań należałoby wyjaśnić ewolu
cyjne funkcje tego obustronnego związku 
przyczynowego.

SEKCJA 12.1 
Wyraz twarzy a skłonność do dominacji

Wyraz twarzy może być kolejną oznaką 
pozycji społecznej. Twarz sygnalizu
jąca skłonność do dominacji charakte
ryzuje się wydatną szczęką, krzacza
stymi brwiami oraz ostrymi rysami; 
uległość sygnalizują przeciwne cechy
- słabo zarysowana szczęka, cien
kie brwi, rozlane rysy. Psychologowie 
ewolucyjni Ulrich Mueller oraz Allan 
Mazur (1996) ocenili na podstawie 
rysów twarzy skłonności do domina
cji 434 kadetów Akademii Wojskowej 
w West Point, a następnie obserwo
wali dalszy rozwój ich kariery. Stwier
dzili, że kadeci o twarzach wykazu
jących silne skłonności przywódcze 
otrzymywali wyższe stanowiska, za
równo w czasie studiów, jak i podczas 
dalszej służby wojskowej.

W  innym badaniu oceniono na 
podstawie wyrazu twarzy skłonno

ści przywódcze 58 uczniów pewnej 
szkoły średniej, jednocześnie ocenia
jąc ich atrakcyjność fizyczną oraz sto
pień rozwoju (Mazur, Halpern, Udry,
1994). Następnie chłopcy ci wypeł
niali kwestionariusze dotyczące ich 
doświadczeń seksualnych. Wszystkie 
trzy czynniki - wyraz twarzy sygnali
zujący skłonności przywódcze, atrak
cyjność fizyczna oraz stopień rozwoju
- przekładały się na wiek inicjacji 
seksualnej oraz liczbę partnerek. Na
wet po uwzględnieniu wpływu atrak
cyjności oraz stopnia rozwoju wyraz 
twarzy pozostawał czynnikiem mają
cym wpływ na doświadczenia sek
sualne. Wynika z tego, że męż
czyźni o władczych twarzach mają 
łatwiejszy dostęp seksualny do ko
biet.
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Skłonność do dominacji a serotonina.
Ostatnio przeprowadzono badania nad 
związkiem między skłonnością do domi
nacji a poziomem przekaźnika nerwowego
- serotoniny (Cowley, Underwood, 1997). 
Prozac - popularny środek przeciwdepre- 
syjny - oddziałuje poprzez zwiększenie 
poziomu tego hormonu w mózgu.

Ewolucjoniści Michael Mcguire i M i
chael Raleigh przeprowadzili ekspery
menty z koczkodanami i stwierdzili, że 
samce zajmujące wysoką pozycję w grupie 
mają prawie dwukrotnie więcej serotoniny 
we krwi niż pozostałe osobniki (McGuire, 
Troisi, 1998). Podobnie jak w wypadku 
testosteronu, mamy tu do czynienia z dzia
łaniem obustronnym. Kiedy przewodnik 
stada został obalony, poziom serotoniny 
w jego krwi znacznie się obniżył. Kiedy 
jego pozycję zajął samiec poprzednio pod
porządkowany, poziom hormonu w jego 
krwi wzrósł. W trakcie pewnego fascynu
jącego eksperymentu McGuire i Raleigh 
stwierdzili, że można gwałtownie obniżyć 
poziom serotoniny u samca dominującego, 
trzymając go za jednostronnym lustrem, na 
skutek czego inne samce go nie widzą i nie 
oddają mu hołdu. Najwyraźniej przewodnik 
stada traktował brak oznak czci jako sygnał 
utraty swojej pozycji, czemu towarzyszył 
spadek poziomu serotoniny.

W innym eksperymencie przeprowa
dzonym przez McGuire’a i Raleigha 
uczestniczyło 48 członków bractwa stu
denckiego, w tym osoby funkcyjne. Stwier
dzono, że studenci zajmujący stanowiska 
w bractwie mają poziom serotoniny o 25% 
wyższy niż szeregowi członkowie. Badacze 
przeprowadzili też zabawne doświadczenie 
na sobie. Po przebadaniu próbek krwi 
okazało się, że McGuire (kierownik la
boratorium) miał o 50% wyższy poziom 
tego hormonu niż Raleigh (jego asystent). 
Tak więc przekaźnik nerwowy serotonina

jest obok testosteronu jedną z mózgowych 
substancji chemicznych związanych z po
zycją społeczną danego osobnika.

Poszukiwana: teoria wyznaczników^ 
dominacji. Powyższy krótki przegląd 
obejmuje tylko nieliczne z cech zwią
zanych ze skłonnościami przywódczymi 
oraz pozycją społeczną. Brakuje natomiast 
teorii tłumaczącej, co dokładnie ludzie 
cenią w innych ludziach, dlaczego właśnie 
to i dlaczego pewni ludzie cieszą się 
wysokim poważaniem, podczas gdy inni 
spotykają się z lekceważeniem i muszą 
znosić upokorzenia. Czy kobiety i męż
czyźni zajmują wysoką pozycję dzięki tym 
samym cechom? Czy na każdym etapie 
ludzkiego życia, w dzieciństwie, w wieku 
dojrzewania i wieku dojrzałym - są to te 
same cechy? Dlaczego w niektórych kul
turach poważaniem cieszy się siła fizyczna
i brutalność, podczas gdy w innych osobnik
0 tych cechach zostaje zdyskwalifikowany 
jako bandyta? Czy kryteria prestiżu są kul
turowo zmienne? Jakie mechanizmy psy
chiczne rozwinięte wT toku ewolucji sprzy
jają społecznej rywalizacji? Czy w kryte
riach prestiżu są jakieś elementy uniwer
salne i czy można je z góry przewidzieć 
na podstawie analizy psychoewolucyjnej? 
Obecnie prowadzone są ponadkulturowe 
badania, któiych zadaniem jest udzielenie 
odpowiedzi na te i inne podstawowe pyta
nia dotyczące prestiżu, pozycji społecznej
1 reputacji (Buss, 1995b).

Strategie uległości

Większą część niniejszego rozdziału po
święciliśmy górnej części skali określa
jącej skłonności przywódcze i pozycję 
społeczną - sygnałom wysokiej pozycji, 
zwiększonemu dostępowi seksualnemu lu
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dzi cieszących się taką pozycją oraz jej 
fizycznym oznakom, takim jak sposób cho
dzenia. Być może naturalnym biegiem 
rzeczy tacy ludzie przyciągają uwagę in
nych. Jedna z omawianych przez nas teorii 
sugeruje zresztą, że zdolność przyciągania 
uwagi innych decyduje o pozycji społecz
nej. Jednak istnieje również druga strona 
medalu - adaptacyjne problemy ludzi zaj
mujących niską pozycję. Poniższe rozwa
żania mają charakter spekulacji, ponieważ 
jak dotąd tacy ludzi nie przyciągali uwagi 
badaczy.

Równanie w dól. Biolog ewolucyjny John 
Hartung zająt się ludźmi, których pozycja 
nie odzwierciedla ich możliwości (Har
tung, 1987). Przykładem może być czło
wiek świadomie wykonujący pracę niepo- 
zwalającą na wykorzystanie jego zdolności 
albo żona doskonale zdająca sobie sprawę, 
że jest mądrzejsza od męża, ale niezdra- 
dzająca się z tym. Ujawnienie tej prawdy 
stanowiłoby zagrożenie dla życia zawodo
wego albo małżeństwa. Szef mógłby cię 
zwolnić z pracy za niesubordynację. Mąż 
mógłby znaleźć kogoś, przy kim nie czułby 
się zagrożony. Wyjściem z tej sytuacji 
jest przyjęcie strategii nazwanej przez 
Hartunga równaniem w  dól. Nie chodzi 
w niej o „udawanie głupiego” , gorszego 
niż się jest w istocie, lecz o rzeczywiste 
obniżenie własnych aspiracji i swojej sa
mooceny, które pomaga zachowywać się 
w sposób uległy.

Logika ewolucji wskazuje, że w prze
szłości powszechnie występowały sytu
acje, w których opłacało się przekonu
jąco przedstawiać siebie jako osobnika 
uległego, nikomu niezagrażającego. Osoby 
stanowiące zagrożenie mogą wzbudzić 
gniew przywódcy, który często dąży do 
wyeliminowania rywala. Deklarując ule
głość, unikamy tego gniewu i pozostajemy

w grupie. Możemy też spokojnie docze
kać chwili, gdy okoliczności pozwolą nam 
skutecznie rywalizować o przywództwo. 
Czy ludzie zmuszeni zajmować pozycję 
nieodzwierciedlającą ich realnych możli
wości rzeczywiście gorzej siebie oceniają, 
aby bardziej przekonująco demonstrować 
uległość, pozostaje sprawcą do wyjaśnienia.

Upadek szczęściarzy. Szczęściarzami 
nazywamy ludzi, „którzy mają sławę, po
zycję i pieniądze i którym się wszystko 
udaje” (Simpson, Weiner, 1989). Psycholog 
Norman Feather (1994) badał reakcje ludzi 
na upadek szczęściarzy i stwierdził, że 
zależą one od wielu czynników. Jedną 
z reakcji można określić niemieckim sło
wem Schadenfreude, oznaczającym radość 
z czyjegoś niepowodzenia. Choć w języku 
angielskim nie ma ono bezpośredniego 
odpowiednika, to Anglik słyszący po raz 
pierwszy, co ono znaczy, „nie odpowiada: 
«Daj mi pomyśleć... radość z czyjegoś 
niepowodzenia... cóż by to mogło być? 
Nie rozumiem. W moim języku i w mojej 
kulturze coś takiego nie istnieje». Reakcja 
wygląda zupełnie inaczej: «Chodzi ci o to. 
że jest na to jakieś słowo? Świetnie!»” 
(Pinker, 1997, s. 367).

Podporządkowywanie się niesie ze 
sobą koszty. Osobniki dominujące mają 
większy dostęp do zasobów umożliwiają
cych przeżycie i reprodukcję, więc osob
nikom uległym często pozostają jedynie 
okruchy. W związku z tym osoby uległe 
również mają swoje strategie (Salovey, 
Rodin, 1984). Naukowcy poinformowali 
uczestników pewnego badania, że ich wy
niki w w'ażnej dla nich dziedzinie są gorsze 
niż wyniki niektórych ich rówieśników. 
Po otrzymaniu tej informacji osoby te 
zaczęły formułować złośliwe opinie na 
temat zwycięzców, rzadziej próbowały się 
z nimi zaprzyjaźnić oraz odczuwały dys



390 PROBLEMY ŻYCIA W GRUPIE

komfort psychiczny na myśl o ewentual
nych kontaktach. Zdyskredytowanie lep
szego od nas rywala poprawia nam humor, 
ale trudno uznać to za ewolucyjną funkcję 
zazdrości. Może ono natomiast przynieść 
również inne efekty, takie jak zaszkodze
nie rywalowi albo zmiana obszaru naszej 
działalności. W  obydwu tych wypadkach 
możemy mówić o właściwych funkcjach 
ewolucyjnych.

Feather (1994) przeprowadził serię ba
dań, których uczestnicy czytali opowiada
nia na temat upadku rozmaitych szczę
ściarzy. Na przykład nieskazitelny prymus 
mógł oblać końcowy egzamin. Feather 
zmieniał niektóre elementy opowiadań. 
Początkowy sukces szczęściarza czasami 
był zasłużony, a czasami nie, osoba obda
rzona tym mianem była niska lub wysoka, 
a jej końcowy upadek wynikał bądź nie 
wynikał z jej błędu. Feather przeprowa
dził również dodatkowe badania w Japonii
i Australii, aby ocenić stopień ponadkul- 
turowej uniwersalności reakcji na upadek 
szczęściarzy. Jednym z używanych mierni
ków była „skala szczęściarza” , zawierająca 
takie między innymi stwierdzenia: „Do
brze jest widzieć, jak człowiek, któremu 
wszystko się udaje, czasami doznaje po
rażki” ; „Niekiedy sukces przerasta czło
wieka” ; „Ludzie, którzy spadli ze szczytu, 
zwykle na to zasługują” ; „Wszyscy ci ważni 
ludzie powinni zejść z piedestału i być jak 
wszyscy inni” ; „Szczęściarzom powinno 
się pokazać, ile naprawdę są warci"; „Ludzi 
odnoszących same sukcesy trzeba czasami 
sprowadzić na ziemię, nawet jeśli nie robią 
nic złego” (Feather, 1994, s. 41).

Podsumowanie
W niniejszym rozdziale zajmowaliśmy się 
psychologią ewolucyjną pozycji społecznej 
oraz skłonności do dominacji, a więc zja-

Dzięki swoim badaniom Feather wy
szczególnił konkretne okoliczności, w któ
rych ludzie cieszą się czyimś niepowo
dzeniem. Po pierwsze, kiedy czyjś sukces 
zaczął kłuć w oczy, respondenci częściej 
odczuwali radość z niepowodzenia tego 
człowieka. Po drugie, gdy jego sukces 
postrzegano jako niezasłużony. Po trzecie, 
szczęściarze powszechnie wzbudzali za
zdrość, szczególnie ludzi działających w tej 
samej co oni dziedzinie, na przykład pry
mus wzbudzał zazdrość wśród studentów. 
Po czwarte, Japończycy reagowali na upa
dek szczęściarzy większą radością niż Au
stralijczycy, z czego wynika, że rozmiar)' 
Schadenfreude są kulturowo zróżnicowane. 
Po piąte, respondenci o niskiej samoocenie 
bardziej cieszyli się z czyjegoś upadku niż 
ludzie przekonani o swej wartości.

Choć niezbędne są dalsze badania nad 
tym zjawiskiem, to już teraz można stwier
dzić, że jedną ze strategii stosowanych 
przez ludzi zajmujących niższe pozycje 
w hierarchii jest przyczynienie się do 
upadku ludzi zajmujących wyższą pozycję
i czerpanie z tego satysfakcji. Radość 
z niepowodzenia innych może skłaniać 
ludzi do działań przyspieszających to nie
powodzenie. Ponieważ ewolucja na drodze 
doboru naturalnego zawsze odbywa się 
kosztem kogoś, można przypuszczać, że 
wykształciły się dwie strategie awanso
wania w hierarchii społecznej. Pierwsza 
polega na pracy nad sobą w celu osiągania 
wyników lepszych od rywali. Druga polega 
na kopaniu dołków pod innymi. Badania do
wodzą, że ludzie stosują obydwie strategie.

wisk powszechnie występujących wśród 
żywych organizmów, od raków do ludzi. 
Zjawisko hierarchii polega na tym, że nie
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którzy cztonkowie grupy uzyskują większy 
niż inni dostęp do kluczowych zasobów 
sprzyjających przetrwaniu oraz reproduk
cji. Istnienie hierarchii stwarza serię pro
blemów adaptacyjnych. Ich rozwiązaniu 
służą takie wykształcone w toku ewolu
cji mechanizmy, jak motywacja do walki
o wysoką pozycję społeczną oraz strategie 
stosowane przez osoby zajmujące niższą 
pozycję w hierarchii. U wielu zwierząt
o miejscu w hierarchii decyduje wielkość 
ciała i siła fizyczna, ale u naczelnych, 
takich jak ludzie i szympansy, najważniej
sze są umiejętność społeczne, takie jak 
pozyskiwanie sprzymierzeńców. Osobniki
o wysokiej pozycji często, choć nie zawsze, 
mają łatwiejszy dostęp do zasobów wspo
magających przetrwanie i reprodukcję.

Mocne argumenty przemawiają za 
twierdzeniem, że proces doboru fawory
zował wykształcenie się u mężczyzn sił
niejszej motywacji do osiągania wysokiej 
pozycji niż u kobiet. Im większe zróżnico
wanie szans reprodukcyjnych, tym więk
sza presja na mężczyzn, by wspinali się 
po drabinie hierarchii społecznej, naw7et 
kosztem dużego ryzyka. Aw'ans wiązał się 
w tych systemach z coraz większą liczbą 
żon i partnerek seksualnych. Ta hipo
teza ewolucyjna znajduje potwierdzenie 
w dostępnych świadectwach emipirycz- 
nych. We wszystkich kulturach, sięgając 
aż do IV tysiąclecia p.n.e., mężczyźni
o wysokiej pozycji mieli dostęp seksualny 
do dużej liczby kobiet. We wszystkich 
kulturach osobnicy płci męskiej zaczynają 
tworzyć hierarchie już od trzeciego roku 
życia. Świadectwa empiryczne potwier
dzają hipotezę, że mężczyźni są bardziej 
zorientowani na funkcjonowanie w sys
temach hierarchicznych. Częściej wyznają 
poglądy służące usprawiedliwianiu pano
wania jednych ludzi nad drugimi. Kobiety 
są bardziej egalitarne, mężczyźni bardziej

hierarchiczni. U każdej z płci skłonność 
do dominacji inaczej się przejawia. Ko
biety wyrażają skłonność do dominacji 
działaniami prospołecznymi (np. łagodze
nie sporów), natomiast u mężczyzn wy
raża się ona działaniami obliczonymi na 
korzyść osobistą oraz awans w hierarchii 
społecznej (przydzielanie innym żmudnej
i niewdzięcznej pracy). Kiedy pojawia się 
możliwość wyboru roli, kobiety o skłon
nościach dominujących często nakłaniają 
mężczyzn do przyjęcia stanowisk kierow
niczych, podczas gdy mężczyźni zatrzy
mują je dla siebie.

Denise Cummins przedstawiła teorię 
dominacji, służącą opisowi mechanizmów 
poznawczych, które mogły się wykształ
cić w wyniku dążenia do zajmowania jak 
najwyższej pozycji w hierarchii. Opiera 
się ona na dwóch podstawowych założe
niach. Po pierwsze, u ludzi wykształciły się 
wyspecjalizowane strategie, pozwalające 
analizować normy społeczne i poruszać 
się w społeczeństwie zhierarchizowanym. 
Obejmują one rozumienie zezwoleń (np. 
komu z kim wolno się wiązać), zobowiązań 
(np. kto ma kogo wspierać w sytuacji 
konfliktowej) oraz zakazów (np. komu nie 
wolno uczestniczyć w ceremonii tańca wo
jennego). Po drugie, te strategie poznaw
cze wyłoniły się wcześniej niż inne rodzaje 
myślenia niezależnie od nich. Wśród świa
dectw empirycznych przemawiających za 
tą teorią są następujące: (1) dzieci już 
w wieku trzech lat potrafią rozumować 
w kategoriach hierarchii, wiączając w to 
ich przechodniość (2) ludzie lepiej zapa
miętują twarze oszustów o niskiej pozycji 
społecznej (3) jeżeli poprosi się badanych, 
by przyjęli punkt widzenia osoby o wyższej 
pozycji społecznej, to częściej będą oni 
szukać sprawców łamania obowiązującego 
prawa wśród osób o niskiej pozycji spo
łecznej.
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Teoria dominacji kładzie nacisk na me
chanizmy myślowe leżące u podłoża hie
rarchii. Natomiast teoria potencjału przy
ciągania uwagi (SAHP) kładzie nacisk 
na różnorodność mechanizmów emocjo
nalnych, których zadaniem jest rozwiązy
wanie problemów adaptacyjnych wynikają
cych z życia w społeczeństwie hierarchicz
nym. Do nich należy uniesienie powstałe 
w momencie awansu w hierarchii, niepokój 
w sytuacji zagrożenia utratą pozycji, wstyd 
lub złość powstałe w wyniku utraty pozy
cji, zazdrość motywująca do zdobycia tego, 
co mają inni, oraz przygnębienie wywo
łujące uległość, chroniącą przed dalszymi 
atakami osób stojących wyżej w hierarchii.

Skłonności przywódcze przejawiają się 
wieloma oznakami, takimi jak wyprosto
wana sylwetka, niski, donośny glos, utrzy
mywanie bezpośredniego kontaktu wzro
kowego, szybki krok, ostro zarysowana 
szczęka czy wyższy wzrost. Ze skłon
nością do dominacji wiąże się też pod
wyższony poziom testosteronu oraz se
rotoniny, choć w obu wypadkach trudno 
ustalić kierunek relacji przyczynowych. 
Istnieją dowody, że poziom testosteronu 
rośnie po zwycięstwie, a spada po prze
granej. U szympansów poziom serotoniny 
spada w następstwie utraty pozycji, której 
sygnałem może być zaprzestanie skła

dania dziękczynnych hołdów przez inne 
osobniki. Ewolucyjna funkcja tych hor
monów czeka jeszcze na wyjaśnienie, ale 
wiadomo, że wzrost ich poziomu może 
sprzyjać utrzymaniu pozycji dominującej, 
a spadek pomaga unikać niebezpiecznych 
wyzwań.

Choć większa część niniejszego roz
działu poświęcona byia osobnikom o skłon
nościach do dominowania, nie można lek
ceważyć przeciwległego końca skali. Nasi 
przodkowie z odległych wieków nieustan
nie napotykali sytuacje, w których mu
sieli się podporządkować, więc byłoby 
zaskakujące, gdyby w procesie ewolucji 
nie wykształciły się mechanizmy służące 
rozwiązywaniu problemów  adaptacyjnych 
powstałych w sytuacji uległości. Choć za
gadnieniu temu poświęcono niewiele ba
dań, to można wyodrębnić przynajmniej 
dwie strategie stosowane przez ludzi zaj
mujących niższe szczeble w hierarchii: 
równanie w dól (gdy obniżamy swoją sa
moocenę, aby uniknąć konfrontacji) oraz 
dyskredytowanie szczęściarzy. Powyższe 
hipotezy i spekulacje wymagają dalszych 
badań ponadkulturowych, dzięki którym 
powstałyby solidne fundamenty pod ewo
lucyjną teorię pozycji, prestiżu oraz domi
nacji społecznej.



CZĘSC SZÓSTA

Psychologia zintegrowana

W  części zamykającej niniejszą książkę dokonamy przeglądu całego 
obszaru psychologii z perspektywy teorii ewolucji. Rozdział 13 pokazuje, 
jak ewolucyjny punkt widzenia pozwala na dokonanie doniosłych odkryć 
w każdym z podstawowych działów psychologii, włączając w to psychologię 
poznawczą, społeczną, rozwojową, osobowości, kliniczną oraz kulturową. 
Zamyka go konkluzja, z której wynika, że te podziały wewnątrz nauk 
psychologicznych są w pewnym stopniu sztuczne. Psychologia ewolucyjna 
wznosi się ponad nie i wysuwa tezę, że cala dziedzina psychologii powinna 
być zorganizowana raczej wokół problemów adaptacyjnych, które ludzie 
napotykali podczas swej długiej historii.





13 W stronę ujednoliconej 
psychologii ewolucyjnej

Wiele nauk rozwija się poprzez opis faktów  i empiryczne uogólnienia. 
Dopiero później uzyskują strukturę myślową, nadającą im  wewnętrzną  
spoistość i łączność z in n ym i dziedzinam i wiedzy. Dużo wiedziano  
o ludzkiej anatom ii czy ruchu planet, zan im  wiedza ta zyskała charakter 
systemowy.

George Williams (1966)

Wyobraź sobie, że jesteś Marsjaninem 
lądującym na Ziemi w celu naukowego 
poznania najczęściej występujących tam 
ssaków - istot ludzkich. Odkrywasz, że 
istnieje dyscyplina naukowa poświęcona 
badaniu tych stworzeń, zwana psychologią, 
więc odwiedzasz najbliższy uniwersytet, 
by podpytać psychologów, co takiego od
kryli. Pierwsza rzecz, która rzuca ci się 
w oczy, to zróżnicowanie tych naukow
ców. Jedni psychologowie nazywają siebie 
poznawczymi i badają procesy przetwa
rzania informacji w umyśle ludzkim. Inni 
nazywają siebie społecznymi i zajmują 
się stosunkami międzyludzkimi. Jeszcze 
inni nazywają siebie rozwojowymi i badają 
zmiany psychiki ludzkiej w ciągu życia. 
Niektórzy mówią, że są psychologami oso
bowości i analizują różnice między ludźmi 
(choć są też tacy, którzy dociekają na
tury człowieka). Niejedni twierdzą, że są 
psychologami kultury i koncentrują się na 
zadziwiających różnicach między jednymi

typami kultury a innymi, na przykład 
między skrajnie indywidualistyczną kul
turą amerykańską a bardziej kolektywną 
kulturą japońską. Niektórzy wreszcie na
zywają siebie psychologami klinicznymi
i badają defekty w działaniu umysłu.

Marsjanina wszystkie te podziały w ob
rębie jednej dyscypliny musiałyby niepo
miernie zdziwić. Na przykład zachowania 
społeczne niewątpliwie wymagają prze
twarzania informacji, po co więc odróż
niać psychologię społeczną od poznaw
czej? Różnice charakteru bez wątpienia 
rozwijają się w czasie i wiele z nich ma 
naturę społeczną, po co więc oddzielać 
psychologię osobowości od rozwojowej
i społecznej? Aby się zajmować defektami 
w działaniu umysłu, trzeba przedtem wie
dzieć, jak powinien on funkcjonować, więc 
dlaczego psychologię kliniczną oddziela się 
od reszty psychologii?

Choć te podziały mogą się wydawać 
dziwaczne, to osiągnięcia psychologów są
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doprawdy imponujące. Na przykład psy
chologowie poznawczy odkryli fascynującą 
konfigurację uprzedzeń poznawczych oraz 
struktur heurystycznych, z których wy
nika, że umysł ludzki nie funkcjonuje zgod
nie z regułami logiki formalnej (Tversky, 
Kahneman, 1974). Psychologowie spo
łeczni opisali wiele fascynujących zjawisk. 
Stwierdzili na przykład, że ludzie zaczynają 
próżnować, gdy grupa się powiększa i nie 
otrzymują należnej im części zdobyczy 
(Łatane, 1981); że zwycięstwo ma w'ielu 
ojców', a przegrana jest sierotą (Nisbett, 
Ross, 1980); że ludzie zazwyczaj słuchają 
tych, którzy posiadają autorytet, nawet gdy 
w efekcie muszą aplikować innym ludziom 
duże dawki elektrowstrząsów (Milgram, 
1974). Psychologowie rozwojowi ustalili, 
że dzieci już w wieku trzech lat rozumieją, 
iż inni mają pragnienia, w czwartym - 
że inni mają poglądy, a dopiero w wieku 
dojrzewania zaczynają rozumieć, że inni 
odczuwają pożądanie seksualne. Psycho
logowie osobowości rozpoznali zdumiewa
jące różnice między ludźmi. Na przykład 
niektórzy mają ogromne skłonności do 
manipulowania swoimi bliźnimi i zachowań 
machiawełicznych, a inni są ich zupełnie 
pozbawieni. Psychologowie kliniczni zaś 
odkryli i opisali liczne choroby i zaburzenia 
umysłowe. Dzięki nim wiadomo, że na de

presję cierpi dwukrotnie więcej kobiet niż 
mężczyzn, że schizofrenia jest dziedziczna
i nieuleczalna, że często występujące lęki 
przed wężami i wysokością można łatwo 
wyleczyć, stosując systematyczne odczu
lanie.

Pragniesz przekazać swoim kolegom 
Marsjanom syntetyczny obraz dziwnego 
gatunku żywych istot, zwanego homo sa
piens. Chcesz zachować wszystkie ważne 
osiągnięcia psychologii, ale odrzucasz po
dział, który wydaje ci się sztuczny i ar
bitralny. Ewolucja w drodze doboru natu
ralnego jest jedynym znanym procesem 
zdolnym tworzyć złożone struktury orga
niczne, takie jak ludzki umysł. Psycholo
gia ewolucyjna wydaje się więc być je
dyną metateorią dość silną, by zintegrować 
wszystkie dyscypliny. Próbuje ona zrozu
mieć mechanizmy umysłowe charaktery
zujące te dziwne, dwunogie stworzenia.

W niniejszym rozdziale pominiemy 
szczegóły i spróbujemy nakreślić ca
łościowy szkic psychologii człowieka. 
W pierwszej części analizujemy każdą z ga
łęzi psychologii i przedstawiamy korzyści, 
które im przynosi zetknięcie z psycholo
gią ewolucyjną. W drugiej części dowo
dzimy, że przyszłość zintegrowanej psy
chologii leży w eliminacji jej wewnętrz
nych podziałów.

Ewolucyjna psychologia poznawcza

Wszystkie mechanizmy psychiczne z de
finicji działają poprzez przetwarzanie in
formacji i są przystosowywane do roz
wiązywania problemów adaptacyjnych. Po
nieważ wiele problemów adaptacyjnych 
w ciągu całej ewolucji człowieka wy
nika z warunków życia społecznego, psy

chologia poznawcza musi się zajmować 
sposobami przetwarzania informacji do
tyczących innych ludzi. Z perspektywy 
psychologii ewolucyjnej cały system po
znawczy jest skomplikowaną konfigura
cją mechanizmów przetwarzania informa
cji, wyspecjalizowanych w rożwiązywa-
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niu konkretnych typów problemów ada
ptacyjnych.

Tradycyjna psychologia poznawcza opie
ra się na kilku podstawowych założeniach, 
które psychologia ewolucyjna kwestionuje 
(Cosmides, Tooby, 1994a). Po pierwsze, 
psychologowie poznawczy zakładają, że 
architektura poznawcza mózgu ma ogólne 
przeznaczenie oraz jest pozbawiona 
treści. Znaczy to, że te same mechanizmy 
przetwarzania informacji służą na przy
kład do poszukiwania pożywienia, wyboru 
partnera czy założenia siedliska. Mecha
nizmy ogólnego przeznaczenia pozwalają 
logicznie rozumować, uczyć się, naślado
wać, wyważać środki i cele, rozpoznawać 
podobieństwo, tworzyć pojęcia oraz zapa
miętywać. Psychologowie ewolucyjni, jak 
to wynika z kart tej książki, zakładają 
coś wręcz przeciwnego: że umysł składa 
się z wielkiej liczby wyspecjalizowanych 
mechanizmów, z których każdy ma rozwią
zywać inny problem adaptacyjny.

W  konsekwencji przyjętego przez głów
ny nurt psychologii poznawczej założenia
0 ogólnym przeznaczeniu mechanizmów 
przetwarzania informacji niewiele uwagi 
poświęca się rodzajom bodźców stoso
wanych w eksperymentach poznawczych. 
Psychologowie poznawczy wybierają te 
bodźce, które są łatwiejsze w użyciu
1 poddają się manipulacjom w warunkach 
eksperymentalnych. Wskutek tego w bada
niach występują trójkąty, kwadraty i okręgi 
zamiast kategorii „naturalnych” , takich 
jak krewny, partner, wróg czy przedmioty 
jadalne. Wielu psychologów poznawczych 
zresztą specjalnie sięga po „sztuczne” 
bodźce, bo chce się pozbyć wszelkiej 
„treści” , z którą badane osoby mogły 
mieć wcześniejszy kontakt. Przeprowa
dzono więc setki doświadczeń z pamięcią, 
używając „bezsensownych sylab” zamiast 
słów o zrozumiałej treści, bo to mogłoby

„skazić” wyniki. Tymczasem posługiwanie 
się beztreściowymi bodźcami ma sens 
tylko wtedy, gdy umysł jest rzeczywiście 
procesorem ogólnego przeznaczenia. Go
rzej. gdy mechanizmy poznawcze są wy
specjalizowane w przetwarzaniu informacji 
dotyczących konkretnych problemów'.

Jak pisaliśmy w rozdziale 2, założenie 
istnienia mechanizmów ogólnego przezna
czenia napotyka co najmniej dwa poważne 
problemy: (1) skuteczne rozwiązanie pro
blemu adaptacyjnego ma w każdej dziedzi
nie inny charakter (np. cechy potrzebne 
do zdobycia pożywienia różnią się od tych, 
dzięki którym zdobywamy partnera); (2) 
liczba możliwych zachowań generowanych 
przez niczym nie ograniczone mechanizmy 
ogólnego przeznaczenia zbliża się do nie
skończoności, więc organizm nie miałby 
możliwości odróżnienia działań skutecz
nie rozwiązujących problem adaptacyjny 
od tysięcy działań nieskutecznych (pro
blem eksplozji kombinatorycznej, oma
wiany w’ rozdziale 2).

Drugim podstawowym założeniem tra
dycyjnej psychologii poznawczej jest agno- 
stycyzm funkcjonalny, a w'ięc wiara w to, 
że można badać mechanizmy przetwarza
nia informacji w oderwaniu od problemów 
adaptacyjnych, które mają one rozwiązy
wać. Natomiast psychologia ewolucyjna 
w badaniach nad mechanizmami poznaw
czymi koncentruje się na analizie funk
cjonalnej. Tak jak nie możemy zrozumieć 
działania ludzkiej wątroby, nie wiedząc, co 
jest jej zadaniem (oczyszczanie krwi), tak 
nie możemy zrozumieć operacji dzielenia 
na kategorie, myślenia logicznego, ocenia
nia oraz zapamiętywania i przypominania 
sobie, nie znając funkcji mechanizmów po
znawczych, będących podstawą tych ope
racji.

Psychologowie ewolucyjni zastępują 
podstawowe założenie tradycyjnej psycho
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logii poznawczej - dotyczące beztreścio
wych mechanizmów ogólnego przeznacze
nia oraz agnostycyzmu funkcjonalnego - 
innymi założeniami, pozwalającymi zinte
grować psychologię poznawczą z pozosta
łymi naukami o człowieku (Tooby, Cosmi
des, 1992). Oto one:

1. Umysł ludzki składa się z wielu wy
kształconych w toku ewolucji mecha
nizmów przetwarzania informacji, osa
dzonych w systemie nerwowym czło
wieka.

2. Mechanizmy te wraz z wytwarzają
cymi je programami rozwojowymi są 
adaptacjami wykształconymi wskutek 
doboru naturalnego w środowisku na
szych przodków.

3. Wiele z nich jest wyspecjalizowanych 
funkcjonalnie, to znaczy odpowiada 
za czynności rozwiązujące konkretne 
problemy adaptacyjne, takie jak do
bór partnera, uczenie się języka oraz 
współpraca z innymi.

4. Aby być funkcjonalnie wyspecjalizo
wane, muszą być nasycone treścią.

Opierając się na pracy Dawida Marra 
(1982), Cosmides i Tooby (1994a) twier
dzą, że psychologia poznawcza powinna 
czerpać inspiracje z teorii komputacji: 
„Teoria komputacji wyodrębnia problem 
oraz sposób jego rozwiązania. Kładzie na
cisk na funkcję mechanizmu przetwarza
nia informacji” (s. 44). Teoria komputacji 
opiera się na następujących założeniach:

(1) Mechanizmy przetwarzania informa
cji są zaprojektowane w celu rozwią
zywania problemów.

(2) Rozwiązują problemy dzięki swojej 
strukturze.

(3) Aby zrozumieć tę strukturę, trzeba 
wiedzieć dwie rzeczy:

(a) jaki problem miała rozwiązać,
(b) dlaczego właśnie jej przypadło 

to zadanie (s. 44).

Sama teoria komputacji nie pozwala 
ustalić, w jaki sposób mechanizm roz
wiązuje konkretny problem adaptacyjny, 
ponieważ każdy problem adaptacyjny ma 
wiele rozwiązań. Na przykład proble
mem adaptacyjnym zwierząt cieptokrwi- 
stych jest utrzymanie stałej temperatury' 
ciała. Jednak psy osiągają to dzięki paro
waniu wysuniętego języka, a ludzie dzięki 
setkom tysięcy gruczołów potowych. Teo
ria komputacji nie skraca drogi do ekspe
rymentów naukowych testujących rzeczy
wiste sposoby rozwiązywania problemów 
przez organizm. Pozwala jednak na ograni
czenie pola badań, precyzując, na czym po
lega rozwiązanie problemu adaptacyjnego, 
a tym samym umożliwiając wykluczenie 
tysięcy wariantów, które nie spełniają tego 
warunku. Jednym z przykładowych ograni
czeń jest to, że okoliczność ważna dla roz
wiązania problemu adaptacyjnego musiała 
powszechnie występować w środowisku 
naszych przodków.

Na nowych założeniach dotyczących 
natury ludzkiego poznania oparto kilka 
programów badań procesów poznawczych. 
Niosą one ze sobą obietnicę zrewolu
cjonizowania wiedzy o poznaniu. Poniżej 
omawiamy kilka przykładów.

Rozw iązyw anie problem ów : poznanie 
rzeczyw istości, uprzedzenia oraz 
form ułow anie sądów  przy braku 
pew ności

Teoria poznania poświęca wiele uwagi 
zagadnieniom rozwiązywania problemów 
oraz formułowania sądów w warunkach 
niepewności (np. Nisbett, Ross, 1980;
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Tversky, Kahneman, 1974). W ramach 
psychologii poznawczej rozwinął się cały 
„przemysł" dokumentowania błędów i up
rzedzeń, do których umysł ludzki wyka
zuje szczególną skłonność. Oto dwa przy
kłady:

1. Błąd lekceważenia informacji ogól
nych. Ludzie mają skłonność do lek
ceważenia informacji ogólnych w zesta
wieniu z informacjami szczegółowymi. 
Informacje ogólne dotyczą częstości 
występowania jakiegoś zjawiska w da
nej społeczności. Wyobraźmy sobie na 
przykład pokój pełen ludzi, z których 
70% to prawnicy, a 30% to inżyniero
wie. Wśród nich znajduje się mężczy
zna o imieniu George, który nie cierpi 
powieści, w weekendy najchętniej zaj
muje się stolarką, a w kieszonce ko
szuli nosi futerał na pióra. Jego pisanie 
jest nudne i mechaniczne, a on sam ma 
wielkie zamiłowanie do porządku i czy
stości. Czy większe jest prawdopodo
bieństwo, że George jest prawnikiem, 
czy też, że jest inżynierem? Większość 
respondentów lekceważy ogólną infor
mację, wskazującą, że jest raczej praw
nikiem (70% ludzi w pokoju to praw
nicy), i przypisując nadmierne znacze
nie informacjom szczegółowym, twier
dzi, że George jest inżynierem. Błąd 
polega na nieumiejętności znalezienia 
odpowiednich proporcji między infor
macjami ogólnymi a szczegółowymi.

2. Błąd koniunkcji. Jeżeli Linda nosi 
jaskrawe koszulki trykotowe z napisem 
„Mężczyźni na Madagaskar” i w swoim 
miejscu pracy często powołuje się na 
solidarność między kobietami, to co 
jest bardziej prawdopodobne: jest ka
sjerką czy też kasjerką feministką? 
Większość ludzi wskazuje na tę drugą 
ewentualność, choć jest to sprzeczne

z logiką (zob. ryc. 13.1). Kasjerki femi
nistki należą bowiem do znacznie więk
szej klasy kasjerek, więc prawdopo
dobieństwo bycia kasjerką jest znacz
nie większe niż prawdopodobieństwo 
bycia kasjerką feministką. Ponieważ 
jednak opis Lindy akcentuje jej femi
nizm, większość ludzi lekceważy logikę
i wybiera oczywiste ich zdaniem roz
wiązanie.

Wszystkie kasjerki

RYCINA 13.1 Kasjerki i kasjerki feministki: 
diagram Venna

Kasjerki feministki tworzą podklasę kategorii kasjerek. 
Prawdopodobieństwo, że ktoś jest kasjerką feministką nie 
może być większe niż prawdopodobieństwo, że ktoś jest 
kasjerką. Mimo to większość respondentów uznała, że 
bardziej prawdopodobne jest, iż Linda jest kasjerką 
feministką.

Czytanie licznych opisów ludzkiej głu
poty jest oczywiście wielką przyjemnością. 
Czy jednak wylania się z nich trafny model 
umysłu ludzkiego? Czy rzeczywiście po
znanie ludzkie jest pełne błędów i uprze
dzeń, wynikających po prostu z toporno
ści naszych narzędzi umysłowych? Psy
cholog ewolucyjny dobrze się zastanowi, 
zanim przystanie na taki wniosek, pamię
tając o imponującym stylu, w jakim nasi 
przodkowie rozwiązywali liczne niezwykle 
trudne problemy dotyczące przetrwania
i reprodukcji.

Tooby, Cosmides (w recenzji) twier
dzą, że z perspektywie ewolucyjnej po
gląd, jakoby poznanie ludzkie rządziło się
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apriorycznymi, błędnymi założeniami, wy
daje się paradoksem. Ludzie rutynowo 
rozwiązują rozmaite problemy, z którymi 
często nie potrafią sobie poradzić systemy 
sztucznej inteligencji. Na przykład ludzka 
umiejętność rozpoznawania przedmiotów, 
tworzenia struktur gramatycznych czy ro
zumienia mowy daleko przewyższa naj
lepsze osiągnięcia w zakresie systemów 
sztucznej inteligencji, choć naukowcy są 
uzbrojeni we wszystkie narzędzia współ
czesnej logiki i formalne procedury' teorii 
podejmowania decyzji (Tooby i Cosmides, 
w recenzji). Skoro więc ludzkie mechani
zmy poznawcze tak łatwo dają się zwieść
i popełniają liczne błędy, to jak udaje im 
się rozwiązywać problemy zbyt skompli
kowane dla najlepszych nawet sztucznych 
inteligencji?

Tooby i Cosmides twierdzą, że ten 
paradoks można rozwiązać poprzez dro
biazgową analizę psychoewolucyjną. „Tak 
jak w czasach antycznych Grecy uważali 
ludzi innych nacji za barbarzyńców tylko 
dlatego, że tamci słabo mówili po grecku 
(ich mowa przypominała grekom dźwięk 
«ba-ba-ba»), tak i teraz źle oceniamy ro
zum ludzki, bo posługujemy się zaścian
kowymi kryteriami rozpoznawania jego 
możliwości” (Tooby, Cosmides, w recenzji, 
s. 4). Badacze ci optują więc za ewolu
cyjną teorią mechanizmów poznawczych, 
którą nazywają racjonalnością środowi
skową. Człowiek w toku ewolucji napo
tykał pewne prawidłowości. Po grzmocie 
często przychodził deszcz, po gniewnych 
okrzykach - przemoc, po kontakcie wzro
kowym - kontakt seksualny, a po zbli
żeniu się do żmii - jadowite ukąszenie. 
Te statystyczne prawidłowości nazywamy 
strukturą środowiska. Racjonalność śro
dowiskowa składa się z mechanizmów 
posługujących się strukturą środowiskową 
w celu rozwiązywania problemów.

Kształt i forma mechanizmów poznaw
czych mają więc związek z prawidłowo
ściami występującymi w środowisku na
szych przodków. Boimy się węży, a nie 
gniazdek elektrycznych, ze względu na 
prawidłowość śmierci lub ciężkiego zra
nienia przez zwierzę, powszechnie wy
stępującą w dawnych czasach; gniazdka 
elektryczne są wynalazkiem zbyt świeżej 
daty, aby mógł się wykształcić mechanizm 
lękowy. Strategie rozwiązywanie proble
mów często wykształciły się z reakcji na 
jeden tylko problem, z którym potrafią 
sobie doskonale poradzić. Nie potrafią na
tomiast rozwiązywać problemów’ nowych 
albo sztucznie tworzonych, które nie wy
stępowały w ich środowisku ewolucyjnym. 
Kiedy pojawia się rozdźwięk między napo
tkanym problemem a tym, do którego roz
wiązania dany mechanizm został powołany, 
efektem są błędy.

Tooby i Cosmides (w recenzji) idą 
dalej. Niezależna od treści logika formalna
- którą zdaniem tradycyjnych kognity- 
wistów człowiek powinien się poslugi- 
w-ać - nie nadają się do rozwiązywa
nia rzeczywistych problemów adaptacyj
nych. Świat jest pełen relacji arbitralnych 
z punktu widzenia logiki. Łajno jest szko
dliwe dla człowieka, ale życiodajne dla 
muchy. Logika formalna nie pomoże więc 
człowiekowi rozwiązać adaptacyjnego pro
blemu unikania konsumpcji łajna. Rozwią
zać go może tylko mechanizm wyczulony 
na konkretne zagadnienie, ukształtowany 
w  toku ewolucji w wyniku obserwowa
nia statystycznej prawidłowości szkodli
wych dla człowieka następstw konsumpcji 
łajna. Ocenianie efektów działania ludz
kiego mózgu poprzez porównywanie ich 
z działaniami logiki formalnej i procedur 
statystycznych przypomina, zdaniem To- 
oby’ego i Cosmides, przyznawanie palmy 
zwycięstwa w zawodach łuczniczych „nie
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temu, kto najcelniej strzela), lecz temu, 
kto najlepiej utrafil w sędziowski pogląd 
na temat właściwej postawy łuczniczej" 
(Tooby, Cosmides, w recenzji, s. 14).

Rozwiązywanie problemów, z którymi 
nasi przodkowie musieli sobie nieźle ra
dzić, bo inaczej nie byliby naszymi przod
kami, zależy od trzech czynników: (1) 
właściwego określenia problemu, (2) na
rzędzi, którymi dysponujemy, oraz (3) 
okoliczności, które mu towarzyszą. Zna
lezienie jednej „racjonalnej" metody roz
wiązywania wszystkich problemów nie
zależnie od ich specyfiki nie jest moż
liwe. Kryterium prawidłowości poszcze
gólnych rozwiązań ma naturę ewolucyjną. 
W pradawnym środowisku decyzje podej
mowane przez mechanizm poznawczy naj
częściej sprzyjały przetrwaniu i reproduk
cji. W procesie doboru liczy się nie prawda, 
waga czy logiczna spójność, lecz skutecz
ność mierzona sukcesem reprodukcyjnym: 
„Środowisko życiowe naszych przodków 
stanowiło swoiste laboratorium, w którym 
testowano rozmaite, odmiennie ukształ
towane mechanizmy poznawcze” (Tooby, 
Cosmides, w recenzji, s. 29).

Zanim skonstatujemy wielką zawod
ność mechanizmów poznawczych czło
wieka, musimy zapytać, jakie problemy 
adaptacyjne miały one rozwiązywać i co 
z perspektywy ewolucyjnej stanowi „trafny 
osąd” czy „poprawne rozumowanie” . Je 
żeli nie potrafimy nocą poznać po kolorze 
swojego samochodu na parkingu oświetlo
nym jarzeniówkami, nie znaczy to, że nasz 
wzrok jest zawodny, lecz jedynie - że zo
stał stworzony do rozpoznawania kolorów 
w świetle naturalnym, a nie sztucznym 
(Shepard, 1992).

Okazuje się, że w trakcie wielu ba
dań konstatujących zawodność ludzkiego 
poznania posługiwano się podczas eks
perymentów sztucznymi bodźcami, nie

mającymi odpowiedników w ewolucyjnym 
środowisku człowieka. Na przykład prosi 
się badanych o ocenę prawdopodobieństwa 
wystąpienia pojedynczego wydarzenia (Gi- 
gerenzer, 1991; 1998). Tymczasem „nu
meryczne procedury oceny prawdopodo
bieństwa wystąpienia pojedynczego wyda
rzenia w plejstocenie nie istniały - na co 
wskazuje zresztą stosunkowo mała ilość 
określeń liczbowych w językach współcze
snych społeczeństw plemiennych” (Tooby, 
Cosmides, w recenzji, s. 40). Konkretna 
kobieta nie może mieć 35% szans by
cia w ciąży. Albo jest w ciąży, albo nie, 
więc rachunek prawdopodobieństwa w jej 
konkretnym wypadku nie na wiele się 
przyda.

Umysł ludzki potrafi jednak rejestro
wać częstość wydarzeń: Byłem w lesie 
8 razy. Ile razy znalazłem jagody? Trzy
krotnie objąłem dziewczynę, która mi się 
podoba. Ile razy mnie odtrąciła? Jeżeli 
ludzkie mechanizmy umysłowe są tak 
ukształtowane, że rejestrują częstotliwość, 
a nie prawdopodobieństwo wystąpienia 
pojedynczego zdarzenia, to eksperymenty 
nastające na to drugie przypominają ba
danie wzroku przy świetle jarzeniowy™. 
Przyjrzyjmy się teraz dwóm programom 
badawczym opartym na założeniach ewo
lucyjnej psychologii poznawczej.

Ujmowanie częstotliwości i wydawa
nie sądów przy braku pewności. Czy
istnieją dowody na to, że ludzkie mecha
nizmy poznawcze są tak ukształtowane, 
iż rejestrują częstość zdarzeń? Cosmi
des i Tooby (1996) wysunęli hipotezę 
częstotliwości, według której informacja
o częstotliwości pojawia się na wejściu i na 
wyjściu. Operowanie strukturami określa
jącymi częstotliwość pozwala: (1) pamiętać
o liczbie wydarzeń, będących podstawą 
stwierdzenia (np. ile razy w ciągu ostat
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nich dwóch miesięcy byłem w lesie na 
jagodach?); (Z) aktualizować indywidualną 
bazę danych w razie pojawienia się no
wych wydarzeń albo informacji; (3) two
rzyć nowe klasy wydarzeń po rozpoznaniu
i zapamiętaniu wydarzenia, co pozwala na 
kształtowanie bazy danych w zależności 
od potrzeb (np. można pamiętać, że czę
stotliwość znajdowania jagód zależy od 
pory roku). Dane o częstotliwości mogą 
mieć istotne znaczenie dla funkcjonowania 
mechanizmów rozwiązywania problemów
i podejmowania decyzji.

Rozważmy poniższe zadanie, zwane za
daniem diagnostycznym: „Jeśli test na wy
krycie choroby występującej z częstotliwo
ścią jeden na tysiąc daje błędy wynik, sy
gnalizując chorobę u osoby zdrowej w 5c,c 
badanych przypadków (natomiast u osoby 
chorej zawsze bezbłędnie wskazuje cho
robę), to jakie jest prawdopodobieństwo, 
że wynik pozytywny rzeczywiście wskaże 
chorego, jeśli nie wiemy nic o innych 
symptomach?” (Cosmides, Tooby, 1996. 
s. 21). Z grupy specjalistów medycznych 
Harrardu tylko 18% odpowiedziało: 29c. 
co w świetle większości interpretacji tego 
zadania jest właściwą odpowiedzią. Aż 
45% specjalistów odpowiedziało 959r, co 
znaczy, że zlekceważyli ogólną informację 
na temat błędnych wskazań testu.

Co się dzieje, jeżeli to samo zadanie 
przedstawimy, nadając mu formę informa
cji o częstotliwości, jak to zrobili Tooby
i Cosmides (1996)?

Na 1000 Amerykanów jedna osoba za
pada na chorobę X. Jej wykryciu służy 
specjalny test. Ilekroć bada się nim osobę 
chorą, wynik jest pozytywny. Czasami jed
nak wynik pozytywny pojawia się u osób 
zdrowych. U 50 na 1000 przebadanych 
osób zdrowych pojawi się wynik pozy
tywny (5%).

Wyobraźmy sobie grupę wybranych 
losowo 1000 Amerykanów. Jak  wiele 
osób, u których test wykaże chorobę, 
rzeczywiście na nią cierpi? (s. 24).

Prawidłowa odpowiedź brzmi: około 
2% .

Inaczej niż w zadaniu rozwiązywanym 
przez harwardzkich ekspertów aż 76% 
badanych (studentów Uniwersytetu Stan
forda) udzieliło prawidłowej odpowiedzi. 
Kiedy zadanie otrzymuje postać informacji
o częstotliwości, wyniki ulegają radykalnej 
poprawie. Czy jednak 769 to granica moż
liwości przy tego typu zadaniach?

Powodem do przypuszczeń, że można 
by osiągnąć jeszcze lepsze wyniki, jest 
fakt, że zadanie przedstawiono studentom 
w formie pisemnej, znanej ludziom dopiero 
od 5000 lat. Co by się jednak stało, gdyby 
badani musieli zobrazować zadanie wizual
nie?

Aby sprawdzić, czy wyniki będą lepsze, 
jeżeli przedstawi się zadanie w formie 
wizualnej, Cosmides i Tooby (1996) wy
korzystali prawie identyczne zadanie, ale 
wzbogacili je o znaki graficzne symbo
lizujące chorych, a także o następującą 
instrukcję:

100 poniższych prostokątów przedstawia 
losowo wybraną próbkę 100 Amerykanów. 
Każdy prostokąt oznacza jedną osobę.

Za pomocą tych prostokątów przed
staw opisaną sytuację. Zakreśl kół
kiem prostokąt symbolizujący rzeczywi
ście chorą osobę. Przekreśl prostokąty 
symbolizujące osoby, które miaty pozy
tywny wynik testu. Korzystając z podanych 
informacji wykonaj następujące polece
nia: (1) zakreśl kółkiem osoby chore; (2) 
przekreśl prostokąty symbolizujące osoby, 
u których badanie dało wynik pozytywny;
(3) określ, ilu ludzi spośród tych, u których
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badanie dato wynik pozytywny, rzeczywi
ście zapadło na tę chorobę (s. 34).

Wyniki badań przedstawiono na rycinie 
13.2. Aż 92% tych, którzy posługiwali się 
przedstawieniami wizualnymi, rozwiązało 
zadanie poprawnie. W sumie dzięki przed
stawieniu zadania w kategoriach częstotli
wości rozwiązało je trzy czwarte respon
dentów, ale gdy dodano do niego przed
stawienia wizualne, prawie wszyscy sobie 
z nim poradzili.

Wyniki te wskazują, że ludzie nie 
lekceważą informacji ogólnych, jeśli są 
one podane w formie podobnej do infor
macji docierających do naszych przodków. 
Cosmides i Tooby (1996) nie twierdzą, 
że mechanizmy poznawcze są zaprojek

towane do przetwarzania informacji na 
temat częstotliwości wydarzeń. Utrzymują 
natomiast, że podejmowanie decyzji przy 
braku pewności wymaga przetwarzania 
informacji o częstotliwości. Dotyczy to 
zwłaszcza dziedzin, w których sytuacja 
zmienia się w ciągu życia ludzkiego lub 
na przestrzeni kilku pokoleń, takich jak 
obszary występowania zwierzyny łownej, 
roślin jadalnych czy drapieżników. Czę
stotliwość pewnych zjawisk (np. spo
tkań z drapieżnikami) jest najlepszą pod
stawą do snucia przypuszczeń i układania 
planów.

W  sumie wyniki omówionych tu badań 
pozwalają zakwestionować pogląd pokutu
jący w głównym nurcie kognitywizmu, że 
ludzkie mechanizmy rozwiązywania pro

pierwotna frekwencyjna frekwencyjna

stowna obrazowa

RYCINA 13.2 Porównanie odsetek poprawnych odpowiedzi w wersji pierwotnej, nietrekwencyjnej, z dwoma 

wariantami odpowiedzi trekwencyjnych

W wersji wizualnej, która data najlepsze wyniki, respondenci musieli ująć zadanie w kategoriach frekwencyjnych.

Źródio: Cosmides, Tooby, 1996. Copyright © 1996,zazgodą£isevier Science.
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blemów są bardzo zawodne (Cummins, 
Allen, 1998). Analiza psychoewolucyjna 
pozwala wyodrębnić zespól problemów ad
aptacyjnych, do których rozwiązania umysł 
ludzki został powołany. Wymaga to znajo
mości typu przetwarzanych informacji, na 
który ludzie są nastawieni. Eksperymenty 
starające się naśladować ten właśnie rodzaj 
informacji prowadzą do zupełnie innego 
obrazu potencjału poznawczego człowieka 
(zob. również Wang, 1996).

Z takiego podejścia wylania się zu
pełnie inny obraz ludzkiego poznania niż 
malowany przez główny nurt kognitywi- 
zmu portret mechanizmów ogólnego prze
znaczenia i topornych narzędzi myślenia. 
Istoty ludzkie nie mają jednej ogólnej 
inteligencji, lecz wiele jej wariantów. Nie 
posiadają jednej ogólnej zdolności myśle
nia, lecz wiele wyspecjalizowanych umie
jętności umysłowych, których natura za
leży od charakteru problemu adaptacyj
nego, będącego powodem ich ukształto
wania. Zamiast mówić o ogólnych zdol
nościach uczenia się, naśladowania, wy
ważania środków i celów, rozpoznawa
nia podobieństwa, tworzenia pojęć, zapa
miętywania oraz kalkulowania reprezenta
tywności, psychologia ewolucyjna twier
dzi, że umysł ludzki pełen jest złożo
nych, wyspecjalizowanych mechanizmów 
poznawczych, z których każdy ma roz
wiązywać inny rodzaj problemów adapta
cyjnych. Ponieważ wiele najistotniejszych 
problemów adaptacyjnych naszych przod
ków wynikało z życia w społeczeństwie, 
badań nad mechanizmami ludzkiego po
znania nie można prowadzić w oderwa
niu od zagadnień relacji międzyludzkich: 
„Mechanizmy opisywane na poziomie po
znawczym organizują nie tylko zdobywa
nie wiedzy, lecz wszystkie myśli i za
chowania człowieka. Psychologia poznaw
cza musi więc poszerzyć swój zakres,

aby je objąć” (Cosmides, Tooby, 1994b, 
s. 105).

Przew aga kobiet 
w pewnych form ach  
orientacji przestrzennej

Inną fascynującą dziedziną badań proce
sów poznawczych, inspirowaną myśleniem 
psychoewolucyjnym, jest dziedzina orien
tacji przestrzennej. Od dawna wiadomo, że 
mężczyźni doskonale sobie radzą z takimi 
zadaniami, jak czytanie map, odnajdywa
nie drogi w labiryncie czy trzymanie się 
kierunku przy licznych zakrętach. Umie
jętności te i inne towarzyszące im, jak 
na przykład zamiłowanie do geometrii, 
wyłoniły się w drodze doboru płciowego 
(Geary, 1996). Psycholog ewolucyjny Ir- 
win Silvermann wraz z kolegami (Silver- 
man, Eals, 1992; Silverman, Phillips, 1998) 
twierdzi że umiejętności te wykształciły 
się podczas polowania, a więc czynności 
wykonywanej w toku ewolucji gatunku 
ludzkiego głównie przez mężczyzn (Tooby, 
DeVore, 1987).

Natomiast kobiety zajmowały się głów
nie zbieractwem, więc Silverman i inni 
badacze z jego grupy utrzymują, że wbrew 
wszystkim dotychczasowym badaniom na 
temat orientacji przestrzennej, w niektó
rych jej formach kobiety mają przewagę - 
w tych mianowicie, które ułatwiały zbiera
nie. Jedną z tych form jest zdolność zapa
miętywania, w jakich okolicach występują 
określone rośliny. W celu zweryfikowa
nia tej hipotezy naukowcy przeprowadzili 
cały szereg badań empirycznych, wyko
rzystując zarówno bodźce naturalne, jak
i sztuczne. Wyniki wszystkich badań były 
podobne. Kobiety przewyższały mężczyzn 
w zadaniach przestrzennych wymagają
cych lokalizacji konkretnych przedmiotów
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RYCINA 13.3 Bodźce użyte podczas testu na lokalizację przedmiotów

Kobiety uzyskują lepsze rezultaty podczas testów na lokalizację przedmiotów, co może wynikać z tego, że w przeszłości 
ewolucyjnej zajmowały się zbieraniem roślin.

Źródło: Barków, Cosmides, Tooby, 1992. Copyright © 1996 by Oxford Universrty Press, Inc.

lub znaków, takich jak te na rycinie 13.3 
(Silverman, Philips, 1998).

Choć potrzebne są dalsze badania, już 
teraz można mówić o istotnych osiągnię
ciach. Po pierwsze, być może orientacja 
przestrzenna składa się z szeregu od
dzielnych umiejętności, które są o wiele 
bardziej wyspecjalizowane, niż dotychczas 
sądzono. Po drugie, dla badań nad od
miennością zdolności poznawczych kobiet
i mężczyzn wielce korzystne może się 
okazać dociekanie natury problemów ad
aptacyjnych, które każda z płci napotykała 
w swoim rozwoju ewolucyjnym. Różnic

tych nie można wytłumaczyć globalną, 
a przez to nietrafną charakterystyką orien
tacji przestrzennej, nieuwzględniającą bar
dziej szczegółowych zjawisk.

W sumie badania orientacji przestrzen
nej potwierdzają wnioski dotyczące po
znania ludzkiego wynikające ze studiów 
nad mechanizmami rozwiązywania proble
mów w warunkach niepewności. System 
poznawczy człowieka składa się z całego 
szeregu mechanizmów przetwarzania in
formacji, z których każdy ma za zadanie 
rozwiązywanie innego rodzaju problemów 
adaptacyjnych.
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Ewolucyjna psychologia społeczna

Wiele najważniejszych problemów adapta
cyjnych, które ludzie napotykali w ciągu 
minionych kilku milionów lat, miało naturę 
społeczną: walka o miejsce w hierarchii 
społecznej, tworzenie trwałych form wy
miany społecznej, używanie języka w celu 
komunikowania i wpływania na innych, 
nawiązywanie trwałych i przelotnych więzi 
seksualnych, budowanie reputacji wśród 
zmieniających się sprzymierzeńców i ry
wali oraz stosunki z krewnymi różnego 
stopnia. Skoro tak wiele problemów adap
tacyjnych wynika z faktu, że człowiek jest 
istotą społeczną, to należy sądzić, że jego 
umysł składa się z licznych mechanizmów 
nastawionych na ich rozwiązywanie. Dla
tego znaczna część psychologii ewolucyj
nej jest w istocie ewolucyjną psychologią 
społeczną (Simpson, Kenrick, 1997).

Ewolucyjna psychologia społeczna obie
cuje udzielić odpowiedzi na niektóre naj
bardziej podstawowe pytania na cemat 
człowieka. Dlaczego ludzie żyją w gru
pach? Dlaczego tworzą związki - małżeń
stwa, przyjaźnie, koalicje, rodziny - które 
potrafią trwać dziesiątkami lat? Dlaczego 
wybierając partnera czy przyjaciela, jeste
śmy wybredni i jakie stosujemy kryteria? 
Dlaczego z jednymi ludźmi współpracu
jemy, a z innymi rywalizujemy? Dlaczego 
w niektórych okresach ludzka społeczność 
jest rozdzierana konfliktami, podczas gdy 
w innych kwitnie miłość i solidarność? Czy 
miłość, zgodnie z sugestią Beatlesów, jest 
wszystkim, czego nam potrzeba? Ponie
waż większość relacji międzyludzkich za
chodzi w ramach trwałych związków, psy
chologia związku powinna stanowić sedno 
psychologii społecznej.

Jednak położenie nacisku na związki 
międzyludzkie pozostawałoby w ostrej

sprzeczności z obecnymi zainteresowa
niami głównego nurtu psychologii społecz
nej, koncentrującej się raczej na „zjawi
skach” . Zazwyczaj więc bada się jakieś in
teresujące, sprzeczne z intuicją, niezwykle 
zjawisko i stara się je wyjaśnić. Przedmio
tem badań są więc: (1) doszukiwanie się 
uprzedzeń, a więc tendencja do tłumacze
nia zachowań danego człowieka jego cha
rakterem, nawet gdy istnieją namacalne 
przyczyny zewnętrzne (Gilbert, Malone, 
1995; Ross, 1981); (2) efekt próżniac
twa, a więc skłonność niektórych ludzi do 
coraz mniejszego uczestniczenia w zbio
rowym wysiłku w miarę, jak grupa się 
powiększa (Łatane, 1981); (3) ukazywa
nie własnej słabości, czyli skłonność do 
publicznego rozgłaszania własnej słabości, 
aby zabezpieczyć się na wypadek, gdyby 
coś się nie powiodło (Leary, Shepperd, 
1986); (4) oznajmianie własnej siły, 
a więc skłonność do przypisywania so
bie takich cech, dzięki któiym korzyst
nie wyróżniamy się spośród otoczenia 
(Nisbett, Ross, 1980); (5) utwierdzanie 
się, a więc wybiórcze wyszukiwanie in
formacji, potwierdzających już posiadane 
poglądy (Hansen, 1980) oraz wiele innych 
zjawisk.

Psychologia społeczna zgromadziła 
w ten sposób wiele interesujących i waż
nych opisów. Nie wypracowała jednak teo
rii, która by wyjaśniała pochodzenie tych 
zjawisk i sytuowała je w całościowej struk
turze psychologii człowieka. Psychologia 
ewolucyjna dostarcza takiej całościowej 
struktury, pozwalającej zakorzenić w teorii 
odkrycia empiryczne psychologii społecz
nej. Wkład teorii ewolucji do psychologii 
społecznej polegałby więc na: (1) wy
korzystaniu ewolucyjnej teorii stosunków
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międzyludzkich oraz (2) zastosowaniu psy
chologii ewolucyjnej do interpretacji oraz 
odkrywania ważnych problemów społecz
nych.

Ew olucyjna teoria zjaw isk społecznych

Większość odkryć teoretycznych biolo
gii ewolucyjnej dotyczyła zjawisk spo
łecznych, ale zostały one niemal kom
pletnie zlekceważone przez psychologów 
społecznych. Pierwszą teorią jest teo
ria dostosowania łącznego (Hamilton, 
1964). Rozszerzenie teorii klasycznej suk
cesji genetycznej na działania obejmujące 
inne organizmy noszące kopie genów da
nego organizmu pozwoliło wyjaśnić wiele 
zagadek dotyczących zjawiska altruizmu. 
Wynika z niej bezpośrednio, że działania 
altruistyczne powinny się koncentrować 
przede wszystkim na organizmach, które 
(1) noszą kopie naszych genów i (2) po
trafią wykorzystać naszą pomoc do popra
wienia swojego bytu i swoich osiągnięć re
produkcyjnych. Psychologowie społeczni, 
którzy zaczęli badać implikacje tej teorii 
dla gatunku ludzkiego, otrzymali fascynu
jące rezultaty. Na przykład okazało się, że 
deklarowana gotowość ryzykowania wła
snego życia dla uratowania życia innego 
człowieka pozostaje w ścisłej zależności 
od stopnia pokrewieństwa genetycznego 
(Burnstein i in., 1994). Teoria dostoso
wania łącznego ma poważne konsekwen
cje dla społecznej psychologii rodziny, 
altruizmu, niesienia pomocy, tworzenia 
przymierzy, a naw»et wywoływania agre
sji. Dalsze badania powinny doprowadzić 
do odkrycia szeregu innych fascynujących 
mechanizmów psychicznych wynikających 
z praw dostosowania łącznego.

Drugą teorią ewolucyjną o wielkim 
znaczeniu dla psychologii społecznej jest

teoria doboru płciowego. Zakłada ona, 
że ewolucja odbywa się w drodze ko
rzystnego doboru partnerów seksualnych, 
a składają się nań dwa elementy: (1) 
wygrana rywalizacja z osobnikami własnej 
płci oraz (2) zyskanie uznania w oczach 
przedstawicieli płci przeciwnej (Darwin, 
1959). Teoria ta okazała się niezastąpiona 
w objaśnianiu podstawowych mechani
zmów psychicznych, odpowiedzialnych za 
takie zjawiska, jak lywalizacja osobników 
tej samej płci, morderstwa i inne formy 
przemocy, podejmowanie ryzyka, wybór 
partnera, konflikt płci, odmienne podejście 
każdej z płci do kwestii walki o pozycję 
społeczną, a nawet odmienne podejście do 
ryzyka śmierci. Teoria doboru płciowego 
pozwala więc dokonać syntetycznego obja
śnienia wielu różnic między płciami u ludzi
i innych naczelnych (Buss, 1996a).

Trzecią istotną teorią jest teoria in
westycji rodzicielskiej, w ramach której 
sformułowano hipotezy dotyczące działa
nia dwóch składników  doboru płciowego 
(Trivers, 1972). Zgodnie z nią pleć inwe
stująca więcej w potomstwo powinna być 
bardziej wybredna, natomiast pleć mniej 
inwestująca powinna być mniej wybredna 
w doborze partnera, ale jej przedstawiciele 
powinni mocniej rywalizować o dostęp 
seksualny do wartościowych osobników 
płci przeciwnej. Teoria ta doprowadziła do 
wielu ważnych ustaleń w? zakresie strategii 
doboru partnera u ludzi (Buss, 2000; Ellis, 
Symons, 1990; Kenrick, Keefe, 1992) i po
zwala mieć nadzieje na kolejne odkrycia.

Czwartym filarem teoretycznym dla 
psychologii społecznej jest teoria wza
jemnego altruizmu (Axelrod, Hamilton, 
1981; Trivers, 1971; Williams, 1966). Ofe
ruje ona teoretyczne wyjaśnienie wielu 
ważnych zjawisk społecznych, takich jak 
przyjaźń, współpraca, niesienie pomocy, al
truizm oraz wymiana. Dostarcza też narzę-
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cizi do analizy bliskich związków, takich jak 
gorąca przyjaźń czy przymierza. Zagadnie
nia wymiany należały zawsze do podsta
wowych tematów psychologii społecznej. 
Ewolucyjna teoria wzajemnego altruizmu
i jej pochodne pozwalają zrozumieć zna
czenie wymiany i formułować hipotezy na 
temat jej przejawów (np. Cosmides, Tooby. 
1992).

Ogromne znaczenie dla psychologii 
społecznej ma również teoria konfliktu 
między rodzicami a potomstwem (Tri- 
vers, 1974). Pozwala ona precyzyjnie ana
lizować dynamikę życia rodzinnego. Kon
flikty rodzinne często postrzega się jako 
anomalie. Według teorii konfliktu między 
rodzicami a potomstwem są one raczej 
normą niż anomalią i występują w zde
cydowanej większości rodzin. Teoria ta 
wyjaśnia zjawisko rywalizacji między ro
dzeństwem. Tłumaczy również, dlaczego 
tam, gdzie jedno z rodziców jest przybrane, 
częściej dochodzi do maltretowania dzieci. 
Dowodzi istnienia konfliktu między matka 
a dzieckiem o moment odstawienia od 
piersi. „Teoria konfliktu między rodzicami 
a potomstwem rozciąga się również na 
takie dziedziny, jak pozamałżeński zwią
zek któregoś z rodziców, być może ko
rzystny dla niego, ale bardzo kosztowny 
dla dziecka” (Friedman, Duntley, 1998'. 
Dostarcza też ona narzędzi pojęciowych, 
pozwalających zrozumieć szereg innych 
zjawisk, których żadna z teorii funkcjonu
jących w ramach dotychczasowej psycho
logii społecznej nawet nie próbuje wyja
śniać.

Jak widać, teoretyczne osiągnięcia bio
logii ewolucyjnej oferują psychologii spo
łecznej zestaw znakomitych narzędzi, po
zwalających zakorzenić i zintegrować zja
wiska społeczne. Prowadzą one również 
w kierunku ważnych obszarów badaw
czych, które naszkicujemy poniżej.

W yjaśn iająca  m oc ewolucyjnej 
psychologii społecznej

Ewolucyjna psychologia społeczna wpro
wadza ważne obszary7 badań, dotąd przez 
główny nurt psychologii społecznej lek
ceważone. Po pierwsze wskazuje, że dla 
opisu wykształconych w toku ewolucji spo
łecznych mechanizmów psychicznych naj
ważniejsze powinny być zjawiska związane 
z aktywnością reprodukcyjną. Replikacja 
genów jest maszyną napędzającą proces 
ewolucji, więc służące jej działania po
winny leżeć u podłoża wyspecjalizowanych 
mechanizmów psychicznych. Szczególne 
znaczenie dla replikacji ma dobór partnera, 
nic więc dziwnego, że poświęciliśmy mu aż 
trzy rozdziały niniejszej książki (rozdział 4, 
5 i 6).

Dobór partnera jest dla replikacji za
gadnieniem istotnym, ale nie jedynym. 
Niezwykle ważną dziedziną jest również 
ewolucyjna psychologia pozycji społecznej, 
prestiżu i reputacji. Ludzie są istotami 
społecznymi, o rozbudowanym systemie 
hierarchii, który występuje we wszystkich 
kulturach. Prestiż, pozycja i reputacja de
cydują o wielu podstawowych z ewolucyj
nego punktu widzenia kwestiach, takich 
jak przetrwanie czy dostęp do partnerów'. 
Według psychologii ewolucyjnej jest to 
podstawowe zagadnienie psychologii spo
łecznej, dlatego poświęciliśmy mu cały 
rozdział (12), choć stan badań w tej dzie
dzinie jest bardzo ubogi.

Drugim obszarem, do którego psy
chologia ewolucyjna przywiązuje ogromną 
wagę, są zwnązki rodzinne. Powinny one 
stanowić podstawę badania mechanizmów 
psychicznych wykształconych w toku ewo
lucji. Teoria dostosowania łącznego zwraca 
uwagę nie tylko na kwestie reprodukcji 
indywidualnej. Ważną rolę w kształtowaniu 
się mechanizmów psychicznych odgrywają
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również takie sprawy, jak wzorce inwesto
wania rodziców w dzieci, faworyzowanie 
niektórych dzieci kosztem innych, kon
flikty między rodzicami a dziećmi, miłość 
siostrzana i braterska, konflikt w obrę
bie rodzeństwa oraz inwestycje dziadków 
we wnuki. Teoria dostosowania łącznego 
uwrażliwia badaczy na te problemy i po
zwala formułować hipotezy na temat me
chanizmów psychicznych, które kształtują 
się w toku rodzinnych interakcji.

Psychologia ewolucyjna jest więc zna
komitą metateorią (Buss, 1995a), pozwala
jącą zrozumieć, dlaczego ludzie tak fascy
nują się sztukami Szekspira oraz operami 
mydlanymi i prasowymi sensacjami na 
temat miłości, rozwodu, ciąży, ojcostwa, 
oszustwa, manipulacji, władzy, rywalizacji 
między rodzeństwem, manipulacji dokony
wanych przez rodziców oraz romansów po- 
zamałżeńskich. Takie wydarzenia kształ
towały los naszych przodków i powinny 
zająć należne im miejsce w ewolucyjnej 
psychologii społecznej.

Dobór partnera ma oczywiste i bezpo
średnie związki z reprodukcją. Istnienie 
relacji pokrewieństwa stwarzało w toku 
ewolucji możliwość inwestowania w nosi
cieli tych samych genów co inwestujący. 
Natomiast inne związki międzyludzkie, ta
kie jak znajomości, przyjaźnie czy przy
mierza, zapewniają środki do inwestowa
nia. Związki między ludźmi powinny więc 
stanowić trzon ewolucyjnej psychologii 
społecznej. Dzięki metateorii psychologii 
ewolucyjnej każde fascynujące odkrycie 
psychologów społecznych będzie można 
osadzić w większej strukturze.

Powrót doboru grupowego jako teo
rii doboru w ielopoziom owego. W roz
dziale 1 omawialiśmy schyłek teorii do
boru grupowego, według którego istnieją 
adaptacje grupowe, które rozwinęły się na

skutek różnicującej reprodukcji (i wymie
rania) całych grup. Po dokonanej przez 
Georgea Williamsa (1966) krytyce idei 
doboru grupowego odrzucili ją niemal 
wszyscy biolodzy ewolucyjni. Nie dlatego, 
aby dobór grupowy' był teoretycznie nie
możliwy. Williams wykazał zresztą, że 
teoretycznie jest on możliwy, a może 
nawet zachodził u niektóiych gatunków, 
na przykład u pszczoły. Natomiast zda
niem tego badacza warunki umożliwiające 
istnienie doboru grupowego - takie jak 
(a) „wspólny los” wszystkich członków 
grupy, (b) niski poziom rywalizacji repro
dukcyjnej wewnątrz grupy, (c) regularny 
wzór różnicującej reprodukcji i wymierania 
grup - rzadko występują w naturze i nie 
mogły wywierać silnej presji ewolucyjnej 
na większość gatunków.

Ostatnio jednak biolog ewolucyjny Da- 
vid Wilson oraz filozof ewolucyjny Elliot 
Sober stwierdzili, że dobór grupowy jest 
znacznie bardziej żywotny niż sądzi więk
szość biologów (Sober, Wilson, 1998; Wil
son, Sober, 1994). Podstawowo pytanie 
brzmi: czy grupy mają swoją funkcjonalną 
organizację na tej samej zasadzie, na któ
rej mają ją jednostki? Tak jak jednostki 
mogą być „wehikułami” reprodukcji, tak
i grupy mogą odgrywać tę rolę. Ludzie 
na wiele sposobów ograniczają różnicującą 
reprodukcję w ramach grupy. Na przy
kład uchwalają praw'a nakazujące mężczy
znom i kobietom mieć najwyżej jednego 
małżonka. Grupy, których członkowie do
brze ze sobą współpracują - by posłużyć 
się innym przykładem - mogą wypierać 
grupy składające się z bardziej samolub
nych jednostek. W związku z renesansem 
idei doboru grupowego mówi się niekiedy
o teorii doboru wielopoziom owego, by 
podkreślić, że proces doboru operuje na 
wielu piętrach, obejmując jednostki, grupy 
wewnątrz danego gatunku, a nawet więk
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sze całości, takie jak wielogatunkowe eko
systemy.

Jeżeli teoria doboru wielopoziomowego 
jest prawdziwa, to niesie to ze sobą 
poważne konsekwencje dla ewolucyjnej 
psychologii społecznej. Wynikałoby z tego 
bowiem, że ci, którzy koncentrują się na 
adaptacjach indywidualnych zupełnie tracą 
z pola widzenia adaptacje rozwijające się 
na poziomie grupowym (np. poświęcenie 
się dla grupy, nawet jeśli nie jest to grupa 
krewnych). Wielu biologów i psychologów 
ewolucyjnych zachowuje daleko posunięty 
sceptycyzm wobec odświeżonej idei do
boru grupowego (np. Cronk, 1994; Daw
kins, 1994; Dennett, 1994). Twierdzą oni,

że warunki umożliwiające go występują 
rzadko, szczególnie u ludzi. W społecz
ności ludzkiej jej członkowie mocno ze 
sobą rywalizują, często przechodzą z jed
nej grupy do drugiej i tworzą nowe przy
mierza. Jednostki rzadko kiedy więc dzielą 
„wspólny los” , któiy umożliwiałby dobór 
grupowy.

Na szczęście rozstrzygnięcie, czy rację 
mają Wilson i Sober czy ich krytycy, leży 
w zakresie możliwości badań empirycz
nych. W najgorszym razie wątpliwość ta 
może doprowadzić do nowych odkryć na 
temat psychologii społecznej człowieka, 
nawet jeżeli sam dobór grupowy okaże 
się, zgodnie z przewidywaniami George’a 
Williamsa, „słabą silą".

Ewolucyjna psychologia rozwojowa

Psychologia rozwojowa nie jest osobną 
gałęzią psychologii, o odrębnej dziedzinie 
badań. Oznacza ona raczej spojrzenie na 
wszelkie zjawiska psychologiczne z per
spektywy czasu, okresu życia lub onto- 
genezy. Można więc badać rozwój oso
bowości, społeczeństwa, moralności, zdol
ności percepcyjnych i poznawczych albo 
też patologii psychicznych. Psychologia 
rozwojowa przecina w poprzek wszystkie 
tradycyjne gałęzie psychologii i wyróżnia 
się raczej perspektywą temporalną niż 
osobnym przedmiotem badań. Ponieważ 
tylko nieliczne mechanizmy psychiczne są 
w pełni ukształtowane w momencie na
rodzin człowieka, perspektywa rozwojowa 
jest niezbędną częścią właściwego opisu 
prawie każdego z nich.

Czy jednak psychologia ewolucyjna 
rzuca światło na rozwój tych mechani
zmów w czasie życia człowieka? Istotną

sprawą pomijaną dotąd przez psycholo
gię rozwojową jest różnorodność proble
mów adaptacyjnych na różnych eta
pach życia człowieka. Niemowlęta napo
tykają problem przetrwania, ale nie znają 
problemu doboru partnera. Problemy do
boru partnera występują zazwyczaj wcze
śniej niż problemy rodzicielstwa, a te 
z kolei są wcześniejsze niż problemy wy
nikające z bycia dziadkiem. Mówiąc ogól
nie, metateoria psychoewolucyjna twier
dzi, że w miarę rozwoju ludzkiego życia 
i napotykania kolejnych problemów ada
ptacyjnych rozwijają się lub aktywizują 
nowe mechanizmy psychiczne, reagując 
na sygnały przypominające sygnały pro
blemów adaptacyjnych znanych naszym 
przodkom. W takim stopniu, w jakim te 
problemy adaptacyjne dotyczą całego ludz
kiego gatunku, psychologia ewolucyjna bę
dzie w stanie sformułować teorię rozwoju
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natury ludzkiej. W najgorszym zaś razie 
będzie miała moc objaśniającą, stawiając 
pytania, które nie zostałyby postawione, 
wskazując badaczom obszary, których by 
nie dostrzegli, pozwalając im dokonać spo
strzeżeń, których by nie dokonali, gdyby 
nie korygujące soczewki psychologii ewo
lucyjnej. Poniżej zamieszczamy kilka przy
kładów tej objaśniającej mocy na polu 
psychologii rozwojowej (por. MacDonald, 
1988; Segal. Weisfeld, Weisfeld, 1997; Sur- 
bey, 1998).

Teoria modutów um ysłow ych

Ostatnie prace psychologów Allena Le- 
slie (1991), Henrv’ego Wellmana (1990), 
a także innych dowiodły, że mniej wię
cej w trzecim roku życia dzieci rozwijają 
„teorię umysłu". Dzięki niej uświadamiają 
sobie poglądy i pragnienia innych miesz
kańców ich dziecięcego świata. Wyciągając 
wnioski z poglądów i pragnień innych lu
dzi, dzieci (a prawdopodobnie również i do
rośli) potrafią przewidzieć ich zachowania. 
Jeśli zapyta się jakieś dziecko, dlaczego 
James poszedł do szkolnego sklepiku, od
powie ono, ze James czegoś pragnął (je
dzenia) i miał pewien pogląd (że w skle
piku można je nabyć). Przed osiągnię
ciem trzeciego (a w niektórych badaniach 
drugiego) roku życia dzieci nie wyciągają 
wniosków na temat pragnień i poglądów 
innych. Prawdopodobnie zdolność przewi
dywania zachowań innych ludzi na podsta
wie znajomości ich poglądów i pragnień 
pomagała dawnym ludziom rozwiązywać 
niektóre problemy adaptacyjne, takie jak 
przewidywanie napadów wroga, pozyski
wanie pomocy ze strony ewentualnych 
sprzymierzeńców, łagodzenie konfliktów 
między rodzicami, nadawanie swoim groź
bom wiarygodnej postaci itd.

Procedury wnioskowania, którymi po
sługuje się teoria modułów umysłowych, 
różnią się od tych, które dotyczą jedno
stek fizycznych. Badania potwierdzają, że 
teoria modułów umysłowych pojawia się 
we wszystkich kulturach w tym samym 
mniej więcej wieku (Avis, Harris, 1991). 
Dzięki badaniom neurologicznym można 
te moduły umiejscowić, czego dowodem 
jest fakt, że przestają one funkcjonować 
w wypadku uszkodzenia pewnego obszaru 
mózgu. Na przykład wiele właściwości au
tyzmu wydaje się wynikać z miejscowego 
uszkodzenia jednego z modułów (Baron- 
-Cohen, Leslie, Frith, 1985).

Krótko mówiąc, dane z wielu źródeł 
potwierdzają, że u dzieci rozwijają się me
chanizmy poznawcze służące odczytywa
niu myśli innych łudzi. Ich zadaniem jest 
rozwiązywanie adaptacyjnych problemów 
przewidywania i rozumienia zachowrań in
nych ludzi, a ich działanie różni się od 
działania mechanizmów  zajmujących się 
zjawiskami fizycznymi. Istnieją dowody, 
że mechanizmy te pojawiają się u dzieci 
z różnych kultur w tym samy mniej więcej 
wieku. Konsekwencje uszkodzenia okre
ślonego obszaru mózgu również wskazują 
na istnienie mechanizmu modułowego.

Historia rozwoju teorii mechanizmów 
myślowych może się jednak okazać bar
dziej złożona. Niektórzy badacze twierdzą, 
że teoria modutów umysłowych jest znacz
nie bardziej nasycona treścią, niż dotych
czas sądzono (Buss, 1996b). Teorie umysłu 
muszą bowiem rozwiązywać bardzo różno
rodne społeczne problemy adaptacyjne. Na 
przykład kobiety mogą mieć swoją „teorię 
umysłu męskiego” , inną niż „teoria umy
słu kobiecego” , ponieważ kobieta napotyka 
inne problemy adaptacyjne, stykając się 
z mężczyzną, a inne - stykając się z kobietą 
(np. hipotezy na temat pragnień seksual
nych innych ludzi; Haselton, Buss, 1997).
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W okresie dojrzewania kobiety mogą 
wyrobić sobie określone poglądy na temat 
tego, co myślą mężczyźni i czego pragną
- na przykład, że „chodzi im o jedno” . 
Kobiety wyznające taką teorię męskiego 
umysłu będą przypisywać mężczyznom 
pragnienie przelotnego seksu bez zobo
wiązań. Taka nasycona treścią teoria umy
słu mężczyzny, zgodnie z tym ujęciem, 
jest inna niż teoria umysłu męskiego wy
znawana przez dziewczęta przed wkrocze
niem w wiek dojrzewania, inna niż kobiece 
teorie kobiecego umysłu i inna niż męskie 
teorie umysłu kobiecego. Z hipotezy tej 
wynika, że właściwości tej wyczulonej na 
treść kobiecej teorii umysłu męskiego
- pojawianie się na określonym etapie 
rozwoju oraz stosowanie do określonych 
klas ludzi - są właśnie takie, ponieważ 
pomagało to niegdysiejszym kobietom roz
wiązywać konkretny społeczny problem 
adaptacyjny. Dzięki temu kobiety strzegły 
się przed zbyt wczesnym rozpoczynaniem 
życia seksualnego, które w dawnych cza
sach mogło doprowadzić do niechcianej 
ciąży i obowiązku wychowania dziecka bez 
wsparcia ze strony mężczyzny.

Zycie społeczne składa się z nieskoń
czenie wielu sytuacji i właściwości. Ko
biety mogłyby tworzyć teorie umysłu mę
skiego uwzględniające na przykład taki 
przedmiot męskiego pożądania, jak cu
kier, sól, białko i drewno dębowe. Jednak 
z analizy psychoewolucyjnej wynika, że 
kobiece teorie męskiego umysłu powinny 
koncentrować się na pewnych klasach mę
skich pragnień i poglądów, tych mianowi
cie, które umożliwiają rozwiązywanie pro
blemów adaptacyjnych pojawiających się 
przy kontaktach z mężczyznami. Mecha
nizmy psychiczne kobiet określają więc 
obszary środowiska społecznego o szcze
gólnym znaczeniu i formułują na ich temat 
teorie.

Teoretycznym uzasadnieniem tworze
nia teorii umysłu jest potrzeba przewidy
wania zachowań innych ludzi. Trafnie od
gadując czyjeś pragnienia i poglądy, robimy 
to lepiej. Ponieważ poglądy i pragnienia 
mężczyzn i kobiet różnią się, przynajmniej 
w sferze seksu i doboru partnera, byłoby 
co najmniej dziwne, gdyby teorie były nie
wrażliwe na te różnice. Skoro mężczyźni 
i kobiety podczas kontaktów z osobami płci 
przeciwnej napotykają odmienne problemy 
adaptacyjne, byłoby jeszcze dziwniejsze, 
gdyby ich teorie umysłu płci przeciw
nej były identyczne. A ponieważ kobiety 
dojrzale, kontaktując się z mężczyznami, 
napotykają inne problemy adaptacyjne niż 
dziewczynki, byłoby zupełnie niezrozu
miale, gdyby teorie umysłu nie uwzględ
niały tych bardzo ważnych zmian rozwojo
wych.

Strategie w ynikające z dośw iadczeń  
życiow ych

Ludzie o podobnej psychice mogą we 
wczesnym okresie swojego życia rozwijać 
się w odmiennym środowisku, na skutek 
czego obiorą inną strategię życiową. Zgod
nie z tym poglądem, każdy człowiek przy
chodzi na świat wyposażony w dwie lub 
więcej potencjalnych strategii. Doświad
czenia z pierwszego etapu życia decydują
o tym, która z nich zostanie wybrana. 
Niejako ograniczają one daną osobę do jed
nej strategii, wykluczając pozostałe, które 
mogłyby być realizowane, gdyby inne były 
wozesne warunki środowiskowe.

Ewolucyjna teoria uspołecznienia. Psy
chologowie Belsky, Steinberg i Draper 
(1991) postawili tezę, że obecność lub 
nieobecność ojca we wczesnym okresie 
życia dziecka może zadecydować o stra
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tegii seksualnej obranej przez nie w doj
rzałym życiu. Osoby wzrastające w domu 
bez ojca nabierają przekonania, że nie 
można liczyć na pomoc rodziców, a więzi 
między dorosłymi są nietrwale. Ich ży
cie seksualne cechuje szybkie dojrzewanie 
płciowe, wczesna inicjacja i częste zmiany 
partnerów. Strategia ta ma na celu spło
dzenie dużej liczby potomstwa przy niskim 
poziomie inwestowania w nie. Towarzyszą 
jej często wybuchowość i impulsywność. 
Inni ludzie uważani są za niewiarygod
nych, a związki z nimi - za przejściowe. 
Przelotne kontakty seksualne są okazją do 
pozyskiwania rozmaitych dóbr.

Natomiast osoby wychowujące się do 
piątego czy siódmego roku życia w domu, 
w którym byt ojciec odpowiedzialnie w nie 
inwestujący, nabierają całkowicie odmien
nych przekonań co do charakteru i wiary
godności innych ludzi. Uważają, że można 
na nich polegać, a więzi z nimi są trwałe. 
Wczesne doświadczenia kierują ich ku 
strategii preferującej związki trwale, z cha
rakterystycznym dla niej opóźnieniem doj
rzewania seksualnego i momentu podję
cia życia płciowego, budowaniem trwalej 
więzi oraz dużym inwestowaniem w nie
wielką liczbę dzieci.

Wszystkie teorie wpływów środowiska, 
z omówioną powyżej włącznie, opierają 
się na fundamentach mechanizmów psy
chicznych ukształtowanych w toku ewolu
cji, niezależnie od tego, czy się do tego 
przyznają czy nie (Tooby, Cosmides, 1990). 
Wbrew poglądom propagującym fałszywe 
dychotomie natury przeciw kulturze albo 
genetyki przeciw środowisku, mechani
zmy psychiczne ukształtowane w toku 
ewolucji są niezbędnym składnikiem teorii 
wpływów środowiska (Tooby, Cosmides, 
1990). W tym szczególnym wypadku me
chanizmy psychiczne są tak zbudowane, że 
jako dane przyjmują informacje na temat

obecności i trwałości opieki ojcowskiej, 
przetwarzają je za pomocą zestawu reguł 
decyzyjnych, tworzą jeden z dwóch możli
wych psychologicznych modeli świata spo
łecznego i w rezultacie kierują działaniami 
jednostki, realizującej jedną z dwóch stra
tegii doboru partnera.

W  tej teorii rozwoju dwa punkty są 
szczególnie istotne (Belsky i in., 1991). Po 
pierwsze, zróżnicowanie między jednost
kami nie dotyczy poszczególnych cech, 
lecz całych konstelacji zbieżnych właści
wości, włączając w to właściwości fizjo
logiczne (np. szybkie rozpoczęcie mie
siączkowania), psychologiczne (np. pogląd, 
że nie można polegać na innych) oraz 
behawioralne (np. przelotne kontakty sek
sualne).

Po drugie, różnice charakteru wynika
jące z odmiennych doświadczeń we wcze
snym okresie życia są następnie modelo
wane, ponieważ mechanizmy psychiczne 
oceniają otoczenie społeczne i wybierają 
najwłaściwszą strategię. W jednym wy
padku sukces reprodukcyjny osiągano, pło
dząc dużą liczbę dzieci, których szanse 
bytowe i reprodukcyjne są nikłe; w drugim 
ten sukces oznaczał mniej potomstwa, 
którego przetrwanie i dalsza reprodukcja 
były wspomagane dużym nakładem rodzi
cielskich środków.

Ludzie mają różne doświadczenia z ok
resu wczesnego dzieciństwa. Zróżnicowa
nie środowiska w toku ewolucji gatunku 
ludzkiego doprowadziło do zróżnicowania 
mechanizmów psychicznych, które na pod
stawie doświadczeń z wczesnego okresu 
życia formują modele życia dorosłego. Bar
dziej szczegółowe omówienie zagadnień 
uspołecznienia i roli ojca znajduje się 
u Hirscha (1996).

Teoria więzi i historii życia. Psycholo
gowie ewolucyjni James Chisholm (1996)
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oraz Jay Belsky (1997) zaproponowali po
łączenie teorii historii życia (Levins, 1968) 
oraz teorii więzi (Bowlby, 1969), ponie
waż indywidualne różnice są modelowane 
przez procesy adaptacyjne i odzwiercied
lają duże zróżnicowanie warunków wycho
wania dzieci w świecie naszych przod
ków. Chisholm zaczyna od teorii histo
rii życiowej, zgodnie z którą cykle życia 
tworzą strategie adaptacyjne. Teoria ta 
opiera się na zasadzie alokacji wysiłków 
(Levins, 1968). Czas i zasoby pozostające 
w dyspozycji człowieka są ograniczone, 
więc trzeba decydować, jak je wykorzy
stać. Na sukces reprodukcyjny składają 
się przetrwanie, rozwój, założenie związku 
i opieka nad potomstwem. Często są one 
ze sobą w konflikcie. Jeśli ulokujemy ener
gię w jednym z tych składników, to dla 
drugiego może jej zabraknąć. Zabieganie
o pozyskanie kolejnych partnerów oznacza 
osłabienie inwestycji rodzicielskich. Zgod
nie z tą teorią proces dobom tak ukształto
wał reguły decyzyjne, że lokowanie energii 
w wyszczególnionych składnikach zależy 
od okoliczności. Strategie są więc „zestro
jami mechanizmów anatomicznych, fizjolo
gicznych, psychologicznych i rozwojowych 
funkcjonalnie połączonych w celu optymal
nego rozłożenia sił na wszystkie skład
niki sukcesu reprodukcyjnego w ciągu 
całego cyklu życiowego” (Chisholm, 1996; 
zob. również Chamov, 1993; Hill, 1993; 
Stearns, 1992).

Jedna z najważniejszych decyzji doty
czy trafnego rozłożenia sił między repro
dukcję bieżącą a przyszłą. Natychmiastowa 
reprodukcja odbywa się kosztem repro
dukcji przyszłej. Zdaniem Chisholma w sy
tuacji ograniczonych zasobów lub trud
nej do przewidzenia przyszłości opłacalne 
może być zwiększenie wysiłków repro
dukcyjnych i zmniejszenie inwestowania 
w potomstwo, przynajmniej w pewnych

warunkach. Chisholm twierdzi dalej, że 
szereg wykształconych w toku ewolu
cji mechanizmów służących podejmowaniu 
decyzji o alokacji sił powstało w wyniku 
charakteru więzi z wczesnego okresu ży
cia.

Zdaniem Chisholma warunki, w któ
rych kształtowały się te mechanizmy, nie 
były ani takie różowe, ani takie bez
pieczne, jak chciałoby wielu zwolenników 
teorii więzi. Zewsząd czyhały niebezpie
czeństwu Jedzenie raz było, a raz go bra
kowało. Człowiekowi zagrażały anomalie 
pogodowe, choroby, pasożyty, drapieżniki. 
Nie można było być pewnym innych lu
dzi, nawet własnych rodziców. Chisholm 
twierdzi, że strategia seksualna rodziców', 
obejmująca jakość i rozmiar inwestycji ro
dzicielskich, była czynnikiem decydującym
0 doświadczeniach dziecka.

Odstępstwa od bezpiecznej więzi wy
nikają w tym ujęciu z dostosowywania 
się dziecka do zagrożeń dla jego życia
1 rozwoju. Unikanie więzi (kiedy dziecko 
zachowuje obojętność w stosunku do ro
dziców') jest adaptacją do rodzicielskiej 
niechęci inwestowania, na przykład na 
skutek nawiązywania licznych kontaktów 
przelotnych. Więź ambiwalentna, pełna 
niepokoju (gdy dziecKo jest nerwowe, 
lękliwe, niepewne) stanowi natomiast ada
ptację do rodzicielskiej niezdolności do 
inwestowania, kiedy na przykład matka 
sama jest nerwow'a, zatroskana, lękliwa, 
głodna czy wyczerpana. Zdaniem Bel- 
sky’ego (1997) zadaniem bezpiecznej więzi 
jest promowanie strategii poważnych in
westycji rodzicielskich, zadaniem unikania 
więzi jest promowanie oportunistycznego 
stylu relacji międzyludzkich, cechującego 
się niskim poziomem inwestycji rodziciel
skich, natomiast więź ambiwalentna (pełna 
niepewności) sprzyja rozwojowi stylu „po
mocników w gnieździe” , kiedy to dzieci
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pozostają w domu, aby pomóc rodzicom 
wychowywać inne dzieci.

Ponieważ teoria ta jest stosunkowo 
świeżej daty, dokładna natura wyodrębnio
nych przez nią mechanizmów psychicz
nych nie została jeszcze sformułowana 
(zob. Simpson, w druku). Chisholm praw
dopodobnie nie sugeruje, że małe dziecko 
potrafi odróżnić niechęć od niezdolności 
rodziców do inwestowania. Chodzi raczej
o jego zdolność wykrywania zachowań 
połączonych probabilistycznie z wyszcze
gólnionymi sytuacjami, dzięki czemu zak
tywizowany zostaje jeden z trzech rodza
jów więzi. Najbliższe lata powinny przy
nieść dokładniejszą analizę mechanizmów 
psychicznych leżących u podłoża różnych 
typów więzi.

Czy sposób wiązania się z innymi wy
nika z doświadczeń z okresu wczesnego 
dzieciństwa, czy - jak sugerują niektórzy 
badacze - z cech dziedzicznych (Gold- 
smith, Harmon, 1994)? Czy człowiek przez 
cale życie nawiązuje więzi tego samego 
typu? Czy istnieje koordynacja między me
chanizmami psychicznymi odpowiedzial
nymi za związki z innymi ludźmi a właści
wościami problemów adaptacyjnych wyni
kających z alternatywnych strategii? Od
powiedź na te pytania wymaga dalszych ba
dań teoretycznych i empirycznych. Ostat
nie badania dowiodły jednak, że istnieje 
związek między wczesnym pojawieniem 
się pierwszej miesiączki, rozdźwiękami 
między rodzicami oraz odrzuceniem przez 
ojca a wcześniejszym rozpoczynaniem ży

cia seksualnego. Stanowiłoby to argument 
na rzecz teorii, że więzi z okresu wcze
snego dzieciństwa kształtują strategie sek
sualne w wieku dojrzałym (Kim, Smith, 
Palermiti, 1997), choć nie jest również 
sprzeczne z teorią dziedziczenia.

Krótko mówiąc, teoria umysłu, uspo
łecznienie przez rodziców, rozwój języka 
oraz style więzi - to niewielki wybór przy
kładów tego, jak podejście ewolucyjnej 
psychologii rozwojowej zmienia się w za
leżności od etapu życia człowieka. Inne 
badania dotyczą roli przedłużonego okresu 
niedojrzałości i zabawy' w życiu człowieka 
(Bjorklund, 1997), powodów', dla któ
rych dzieci dołączają do swoich rówieśni
ków (MacDonald, 1996), rozwoju mechani
zmów  hamujących, sprzyjających wstrze
mięźliwości seksualnej (Bjorklund, Kiel, 
1996), ewolucyjnych aspektów okresu doj
rzewania, takich jak rywalizacja o partnera 
oraz rytuały przejścia (Surbey, 1998; Weis
feld, 1997; Weisfeld, Billings, 1988), prak
tyk socjalizacyjnych związanych z seksem 
(Low, 1989) oraz wpływ'u więzi z okresu 
dzieciństwa na relacje uczuciowe w wieku 
dojrzałym (Kirkpatrick, 1998). Wszech
stronna ewolucyjna psychologia rozwo
jowa będzie ostatecznie uwzględniała róż
nice miedzy gatunkami, płciami i poszcze
gólnymi osobami i obejmowała przemiany 
problemów adaptacyjnych oraz uruchamia
nych przez nie mechanizmów  psychicz
nych, dokonujące się w ciągu życia jed
nostki.

Ewolucyjna psychologia osobowości

Psychologia osobowości jest może najob- teorie osobowości zbudowane były wokół 
szerniejszą i najbogatszą gałęzią psycho- hipotez dotyczących natury człowieka, ak- 
logii. W przeszłości wszystkie „wielkie” centując bądź to popęd seksualny i agre-
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sję (Zygmunt Freud), bądź samorealiza
cję (Abraham Maslow), bądź dążenie do 
mocy (Alfred Adler), bądź wreszcie pozy
cję społeczną (David McClelland, Hemy 
Murray, Jeny  Wiggins). Zakładane właści
wości ludzkiej natury stanowiły podstawę, 
na której wspierały się te wielkie teorie 
osobowości.

Zarazem jednak psychologia osobowo
ści wiele miejsca poświęca kwestiom róż
nic między ludźmi. Badacze nieustannie 
szukają odpowiedzi na takie między innymi 
pytania: Jakie są najistotniejsze różnice 
między ludźmi? Skąd się one biorą? Ja 
kie cechy psychiczne i fizjologiczne im 
towarzyszą? Jakie pociągają konsekwencje 
dla relacji międzyludzkich, psychopatolo
gii, samopoczucia człowieka i jego drogi 
życiowej?

Psychologia ewolucyjna skupiała się jak 
dotąd na typowych dla danego gatunku me
chanizmach psychicznych. Różnicom indy
widualnym poświęcano stosunkowo nie
wiele uwagi i stanowią one dla psycho
logów ewolucyjnych poważne wyzwanie 
(Buss, Greiling, 1999; MacDonald, 1995: 
Tooby, Cosmides, 1990; Wilson, 1994). 
Biolodzy ewolucyjni z zasady skupiali się 
na typowych dla danego gatunku adapta
cjach, różnice indywidualne traktując co 
najwyżej jako surowy materiał dla proce
sów doboru naturalnego. Różnice indywi
dualne, zwłaszcza te dziedziczne, uznano 
za drugorzędne, wychodząc z załozenia, 
że nie są rezultatem doboru, lecz na 
przykład przypadkowych mutacji (Tooby, 
Cosmides, 1990; Wilson, 1994). Różnice 
genetyczne postrzega się jako „szum” 
albo „genetyczne śmieci” , które utrzy
mują się tylko dlatego, że sytuują się 
na m arginesie procesów ewolucyjnych  
(Thiessen, 1972). Zgodnie z tym poglądem 
dziedziczne różnice indywidualne tak się 
mają do adaptacji gatunkowych, jak kolory

przewodów w silniku samochodowym do 
części decydujących o jego pracy. Zmiana 
tych kolorów’ nie będzie miała żadnego 
wpływu na pracę silnika (Tooby, Cosmides, 
1990).

Jeśli jedność nauki jest grą w'artą 
świeczki (Wilson, 1998), to te rozbieżne 
stanowiska są trudne do pogodzenia. Skoro 
dobór naturalny redukuje różnorodność 
genetyczną danej populacji, faworyzując 
pewne geny, a eliminując inne, to dla
czego w badaniach genetycznych ciągle 
stwierdza się obecność indywidualnych 
cech dziedzicznych (Plomin i in., 1997)? 
Jeżeli różnice indywidualne są naprawdę 
niezależne od adaptacji i doboru natural
nego, to dlaczego tak często uwidaczniają 
się w cechach bezpośrednio związanych 
z sukcesem reprodukcyjnym? Na przykład 
różnice w  stopniu otwartości na innych 
ludzi przekładają się na różnice w dostępie 
seksualnym (Eysenck, 1976), sumienność 
znajduje odzwierciedlenie w pozycji spo
łecznej (Kyl-Heku, Buss, 1996), a żywioło
wość wiąże się ze skłonnością do roman
sów pozamalżeńskich (Buss, Shackelford, 
1997a) oraz wyższą śmiertelnością (Fried
man i in., 1995). Jeśli różnice indywidualne 
stwierdzane przez psychologów osobowo
ści wiążą się ze zjawiskami ważnymi dla 
reprodukcji, takimi jak pozycja społeczna, 
temperament seksualny, a nawet umie
jętność przetrwania, to może odgrywają 
ważniejszą rolę w psychologii ewolucyjnej 
człowieka niż dotąd sądzono.

Psychologia ewolucyjna usiłuje obec
nie umieścić różnice indywidualne oraz 
typowe mechanizmy w jednolitej ramie 
pojęciowej (np. Bailey, 1998; Buss, Grei
ling, 1999; Gangestad, Simpson, 1990; 
MacDonald, 1995; Wilson, 1994). Ujawniło 
się kilka interesujących możliwości.

U podłoża różnic indywidualnych leżą 
zarówno źródła dziedziczne, jak i niedzie-



W STRONĘ UJEDNOLICONEJ PSYCHOLOGII EWOLUCYJNEJ 417

dziczne. Badania genetyki behawioralnej 
wskazują, że obydwa są ważne. Cechy cha
rakteru są dziedziczne w 30-50% (Flomin, 
DeFries, McClearn, 1990). W 50-70% na
tomiast charakter kształtuje się pod wpły
wem otoczenia. Poniżej podajemy kilka 
sugestii dotyczących badania adaptacyjnie 
modelowanych różnic indywidualnych wy
nikających zarówno z wpływów środowi
ska, jak i z procesów dziedziczenia, a także 
możliwych relacji między tymi dwoma 
źródłami (Bailey, 1998; Buss, Greiling, 
1999).

W ybór alternatyw nych nisz albo  
specjalizacja  strategiczna

W ujęciu ewolucyjnym najostrzejsza rywa
lizacja zachodzi między osobnikami, które 
wybrały tę samą strategię. Kiedy jedna 
nisza zapełnia się lywalami, to tym. którzy 
w niej pozostają, trudniej jest odnieść 
sukces niż tym, którzy szukają alterna
tywnych nisz (Maynard Smith, 1982: Wil
son, 1994). Procesy doboru faworyzują 
mechanizmy skłaniające pewrne jednostki 
do szukania nisz, w których lywalizacja nie 
jest tak intensywna, a sukces łatwiejszy do 
osiągnięcia.

Doskonałym przykładem jest dziedzina 
dobierania się w pary. Jeżeli większość 
kobiet rywalizuje o mężczyzn zasobnych 
i z pozycją, to niekiedy bardziej opłaca się 
znaleźć partnera z dala od areny najostrzej
szej walki. Na przykład tam, gdzie możliwa 
jest zarówno poligamia, jak i monogamia, 
kobiecie może bardziej opłacać się uzyskać 
dostęp do wszystkich zasobów mężczyzny
o niższej pozycji niż do ułamka zasobów 
mężczyzny zamożnego.

Umiejętność czerpania korzyści z danej 
niszy zależy od zasobności i cech charak
teru danego człowieka. Weźmy pod uw'agę

kolejność urodzin. Jest całkiem możliwe, 
że w toku ewolucji każde kolejne dziecko 
napotykało regularnie pewien specyficzny 
rodzaj problemów adaptacyjnych. Historyk 
nauki P’rank Sulloway (1996) twierdzi, że 
dzieci pierworodne zajmują niszę charak
teryzującą się silną identyfikacją z ro
dzicami oraz innymi postaciami mającymi 
autorytet. Kolejne dzieci natomiast mają 
mniej do zyskania przez identyfikację z au
torytetem, a więcej - poprzez bunt i obale
nie istniejącego porządku. Zdaniem Sullo- 
w'aya porządek urodzin wpływa na wybór 
niszy. U kolejnych dzieci kształtuje się 
inny charakter, cechujący się postawą bun
towniczą, mniejszą sumiennością i więk
szym otwarciem na nowe doświadczenia 
(Sulloway, 1996). Widać to wyraźnie w śro
dowisku naukowców. Osoby urodzone jako 
kolejne dzieci są najzagorzalszymi adwo
katami rewolucji naukowych, podczas gdy 
pierworodni opierają się im (Sulloway, 
1996).

Niezależnie od tego, czy wywody Sullo- 
waya są prawdziwe, stanowią one dobry 
przykład strategicznej specjalizacji. Róż
nice indywidualne są modelowane adapta
cyjnie, ale nie są dziedziczne. Porządek 
urodzin, a więc coś, czego się nie dzie
dziczy, wprowadza dane (prawdopodobnie 
w drodze interakcji między członkami ro
dziny) do typowego dla danego gatunku 
mechanizmu, który kształtuje strategiczną 
specjalizację. Dane te bywają również 
wprowadzane przez indywidualne cechy 
dziedziczne, które w wyniku strategicznej 
specjalizacji mogą ulegać ewolucji. Poniżej 
zajmiemy się tą właśnie możliwością.

Adaptacyjna ocena cech  dziedzicznych

Załóżmy, że u wszystkich mężczyzn w toku 
ewolucji ukształtowała się następująca re-
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gula decyzyjna: należy stosować agresję, 
jeżeli dzięki temu można osiągnąć swój 
cel; tam gdzie agresja byłaby nieskuteczna, 
należy podejmować współpracę (na pod
stawie: Tooby, Cosmides, 1990, s. 58). 
Zazwyczaj reguły decyzyjne są bardziej 
skomplikowane. Jednak przy takiej uprosz
czonej regule osoby o silnej budowie 
ciała mogą stosować agresję z lepszym 
skutkiem niż osoby cherlawe albo otyłe. 
Dziedziczne różnice indywidualne w za
kresie budowy ciała dostarczają danych 
do mechanizmu decyzyjnego, wytwarzając 
stale różnice indywidualne w podejściu do 
agresji i współpracy. W tym przykładzie 
skłonność do agresji nie jest bezpośred
nio dziedziczona, lecz jest dziedziczona 
pośrednio, jako konsekwencja dziedzicznej 
budowy ciała, wpływająca na ocenę wła
snych szans w walce oraz na podejmowaną 
decyzję.

Tooby i Cosmides (1990) wprowadzili 
ideę „dziedziczenia pośredniego” , zgodnie 
z którą mechanizmy psychiczne traktują 
określone cechy dziedziczne jako dane 
wejściowe przy podejmowaniu strategicz
nych decyzji. Dzięki tym mechanizmom 
konkretny osobnik nie tylko analizuje dane 
płynące ze świata zewnętrznego (np. do
wody zaangażowania rodziców), lecz rów
nież dokonuje oceny siebie.

Ocena cech odziedzicznych może rów
nież pomóc we właściwym wyborze strate
gii pozyskania partnera. Przypomnijmy so
bie z rozdziału 12 badanie twarzy nastolet
nich chłopców, w których zwracano uwagę 
na dwie cechy: stopień, w jakim wyrażają 
skłonność do dominacji, oraz atrakcyjność 
w oczach innych ludzi (Mazur, Halpern, 
Udry, 1994). Respondentom pokazywano 
fotografie z prośbą o ocenę tych dwóch 
cech, przy czym osoby o skłonnościach do 
dominacji scharakteryzowano następująco: 
„mówią innym, co mają robić, cieszą się

szacunkiem, są wpływowe, często są li
derami” (Mazur i in., 5. 90). Okazało się, 
że młodzieńcy, których twarze uznano za 
atrakcyjne i wyrażające skłonność do do
minacji, mieli znacznie bogatsze doświad
czenia seksualne. Dotyczyło to zwłaszcza 
skłonności do dominacji.

Jeżeli przyjmiemy, ze rysy twarzy uzna
wane za atrakcyjne oraz wyrażające skłon
ność do dominacji są częściowo dzie
dziczne, można domniemywać, że u męż
czyzn wykształci! się mechanizm psy
chiczny służący ocenie własnego wyglądu: 
„Jeśli wypadnie ona dobrze, dany mężczy
zna wybiera strategię kontaktów przelot
nych; jeżeli źle, wybiera strategię stałego 
związku” . W takim wypadku nie można, 
rzecz jasna, wykluczyć działania innych 
czynników', na przykład wysokiego po
ziomu testosteronu, jednocześnie nadają
cego twarzy wyraz dominujący i stymulu
jącego popęd seksualny.

Zgodnie z koncepcja wykształconych 
w toku ewolucji mechanizmów oceny swo
ich cech dziedzicznych, różnice indywidu
alne polegające na wyborze krótko- lub 
długoterminowej strategii seksualnej nie 
są bezpośrednio dziedziczne. Można je 
nazwać adaptacyjnymi różnicami indywi
dualnymi, opierającymi się na ocenie in
formacji dziedzicznej. Aby opisać naturę 
mechanizmów oceny, niezbędne są dalsze 
badania.

Strategie adaptacyjne oparte na 
częstotliw ości

Mówiąc ogólnie, proces doboru ukierun
kowanego opiera się na zróżnicowaniu 
cech dziedzicznych. Cechy lepiej spełnia
jące swoje zadanie wypierają cechy mniej 
skuteczne, czego wynikiem są adaptacje 
gatunkowe, wykazujące bardzo niewielkie
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zróżnicowanie lub nawet jego zupełny brak 
(Williams, 1966; 1975).

Istnieje jednak jeden znaczący wyją
tek - dobór frekwencyjny. W niektórych 
sytuacjach może utrwalić się równowaga 
między dwoma wariantami dziedzicznymi, 
a nawet ich większą liczbą. Oczywistym 
przykładem jest pleć biologiczna. U ga
tunków rozmnażających się płciowo obie 
płcie są zależnymi od częstotliwości zespo
łami cech adaptacyjnych. Jeżeli osobniki 
jednej z płci stają się mniej liczebne, to 
rosną w cenie, w związku z czym ewo
lucja zaczyna faworyzować rodziców „wy
puszczających” potomstwo rzadszej płci. 
Na skutek działalności procesów doboru 
frekwencyjnego zazwyczaj utrzymuje się 
liczebna równowaga płci. Opłacalność każ
dej strategii maleje bowiem w miarę, 
jak rośnie częstotliwość jej stosowania 
w danej populacji (zob. Maynard Smith, 
1982 i D. S. Wilson, 1998, gdzie znajduje 
się obszerny opis powyższego zjawiska 
w kontekście teorii gier).

Dobór frekwencyjny oddziałuje rów
nież na strategie w obrębie każdej z płci. 
Na przykład u ryb z gatunku samoglowów 
zaobserwowano trzy różne strategie do
boru partnera - „rodzicielską” strategię 
obrony gniazda, strategię „wkradania się” , 
odpowiednią tylko dla osobników o nie
wielkim rozmiarze ciała, oraz strategię 
„naśladowania” , polegającą na udawaniu 
samicy (Gross, 1982). Osobniki „wkrada
jące się” uzyskują dostęp seksualny do 
ikr)', bo są małe i trudno je wykryć, a osob
niki „naśladujące” dzięki temu, że udając 
samice, uchodzą uwagi samców pilnują
cych ikry. Kiedy jednak liczba osobników 
wybierających jedną ze strategii pasożyt
niczych rośnie, jej skuteczność spada - za
leży ona bowiem od osobników „rodziciel
skich” , pilnujących gniazda. W ten sposób 
proces doboru frekwencyjnego utrzymuje

równowagę między alternatywnymi stra
tegiami dziedzicznymi. Teoretycznie rzecz 
biorąc, te dziedziczne różnice indywidu
alne mogą się dzięki niemu utrzymywać 
w nieskończoność. W wypadku doboru 
ukierunkowanego natomiast jest inaczej, 
ponieważ dąży on do eliminacji zróżnico
wania.

Lindy Mealey teoria psychopatii. Psy
cholog ewolucyjny Linda Mealey (1995) 
sformułowała teorię psychopatii opartą na 
zasadach doboru frekwencyjnego. Psycho
patia (zwana niekiedy również socjopatia 
oraz antyspołecznymi zaburzeniami oso
bowości) charakteryzuje się nieodpowie
dzialnym zachowaniem, egocentryzmem, 
impulsywnością, nieumiejętnością stwo
rzenia trwałego związku, powierzchow
nym urokiem oraz niezdolnością odczuwa
nia miłości, winy czy empatii (Cleckley, 
1982). Występuje ona częściej u mężczyzn 
(ok. 3-4% populacji) niz u kobiet (poniżej 
17c) (Mealey, 1995). Psychopaci w rela
cjach z innymi ludźmi zwodzą i oszukują.

Strategia psychopaty polega na wyko
rzystywaniu mechanizmów wzajemności 
u innych ludzi. Na początku udaje on 
współdziałanie, by następnie zdradzić. Tę 
strategię wybierają niekiedy mężczyźni, 
którzy nie mają szans w rzetelnej rywaliza
cji z innymi mężczyznami (Mealey, 1995).

Zgodnie z tą teorią strategia psycho
paty utrzymuje się dzięki doborowi fre- 
kwencyjnemu. Gdy liczba oszustów rośnie 
i zwiększają się koszty ponoszone przez 
ludzi rzetelnych, aktywizują się mechani
zmy wykrywające oszustwo i obciążające 
kosztami jego sprawcę. Im więcej jest 
psychopatów, tym mniej opłacalna staje 
się ich strategia. Jeżeli natomiast nie 
ma ich zbyt wielu, mogą egzystować na 
marginesie społeczności, składającej się 
w przeważającej mierze z ludzi uczci
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wie ze sobą współpracujących (Mealey, 
1995).

Teoria ta znajduje potwierdzenie w pew
nych faktach. Po pierwsze, z genetycz
nych badań behawioralnych wynika, że 
psychopatia może być w umiarkowanym 
stopniu dziedziczna (Willerman, Loehlin, 
Horn, 1992). Po drugie, niektórzy psy
chopaci wybierają strategię przelotnych 
kontaktów seksualnych, przez co podtrzy
mana zostaje cyrkulacja genów odpowie
dzialnych za ich charakter (Rowe, 1995). 
Mężczyźni psychopaci zazwyczaj wcześnie 
rozpoczynają życie seksualne, utrzymują 
kontakty seksualne z większą liczbą ko
biet, mają więcej nieślubnych dzieci oraz 
częściej się rozwodzą niż mężczyźni nie 
będący psychopatami (Rowe, 1995). Taka 
krótkoterminowa, oportunistyczna, eks
ploatacyjna strategia seksualna ma szanse 
rozwoju przede wszystkim w społeczeń
stwach dynamicznych, zmiennych, gdzie 
minimalizacji ulegają jej koszty w po
staci zlej reputacji danej osoby (Wilson, 
1995).

Nie brak jednak rówież wątpliwo
ści. Nie wiadomo, czy psychopatię ce
chuje ciągłość (Baldwin, 1995), czy wy
stępuje ona wystarczająco często, aby 
zadziałał dobór frekwencyjny, oraz czy 
pojawiła się współcześnie czy też była

obecna już w dawnych czasach (Wilson, 
1995).

Mimo tych wątpliwości teoria psy
chopatii Lindy Mealey dobrze ilustruje 
tezę, że dziedziczne strategie alterna
tywne mogą się utrzymać dzięki dobo
rowi frekwencyjnemu. Zjawisko doboru 
frekwencyjnego może pomóc zintegrować 
wyniki badań behawioralno-genetycznych 
(np. Willerman, Loehlin, Horn, 1992) 
i badań nad psychopatycznymi strategiami 
seksualnymi (Rowe, 1995) z ewolucyjną 
analizą adaptacyjnych różnic indywidual
nych.

Podsumowując, psychologia ewolucyjna 
daje podstawę do zrozumienia zjawiska 
różnic między ludźmi. Mogą one wynikać 
z wczesnych doświadczeń (takich jak obec
ność lub nieobecność ojca), które decydują
o wyborze przez organizm określonych 
strategii adaptacyjnych. Mogą też wynikać 
z tego, że warunki życia w różnych jego 
okresach zmieniają się, aktywizując odpo
wiednie mechanizmy adaptacyjne. Różnice 
mogą być skutkiem wyboru alternatywnej 
niszy albo też pojawić się na skutek doboru 
frekwencyjnego. Ustalenia te pozwalają 
żywić nadzieję na powstanie zintegrowa
nej teorii osobowości, łączącej koncepcje 
dotyczące fundamentów natuiy ludzkiej 
z opisem zróżnicowania jednostek.

Ewolucyjna psychologia kliniczna

Centralne miejsce w psychologii klinicznej 
zajmuje pojęcie zaburzeń psychicznych. 
Niezbędne dla dalszego rozwoju psycho
logii oraz jej praktycznych zastosowań są 
jasne kryteria ich rozpoznawania i opisu. 
Dzięki nim można określić, czy dany czło

wiek jest zdrowy czy chory psychicznie, 
i jak mu można pomóc.

Psychologowie często posługują się ta
kimi określeniami, jak przystosowany  
i nieprzystosowany, adaptujący się  
i nieadaptujący s ię  oraz normalny i n ie
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normalny. Nie wiadomo jednak, jakie 
kryteria stoją za tymi określeniami. Wielu 
autorów odwołuje się do intuicji, którą 
w założeniu dzielą z czytelnikami, na temat 
tego, co jest dobre i zle, pożądane i niepo
żądane. Tak właśnie dzieje się w wypadku 
Podręcznika Diagnostycznego i Statystycz
nego Zaburzeń Psychicznych (Diagnostic 
and Statistic M anuał o f Mental Disorders
-  DSM, American Psychiatrie Associa- 
tion, 1994), w którym kz~eśli się model 
zaburzeń psychicznych podczas omawiania 
takich pojęć, jak brak kontroli, defekt, 
nieelastyczność, irracjonalność. Kiedy zaś 
pojawiają się bezpośrednie kryteria za
burzeń psychicznych, to często odwołują 
się do pojęć zdroworozsądkowych, jak 
subiektywne poczucie przygnębienia, dzi- 
waczność, szkodliwość społeczna czy nie
umiejętność wykonywania podstawowych 
czynności wokół siebie (DSM).

Psychologia ewolucyjna pozwala unik
nąć intuicyjnych diagnoz, formułując sze
reg wyraźnych cech zaburzeń psychicz
nych (zob. Buss i in., 1997; Wakefield. 
1992). Dopiero kiedy opisze się mecha
nizm psychiczny i jego właściwe działanie, 
pojawia się czytelne kryterium wyodręb
niania zaburzeń: Z dysfunkcją mamy do 
czynienia wtedy, gdy dany mechanizm 
w  normalnych dla niego okoliczno
ściach nie funkcjonuje tak, jak powi
nien. O dysfunkcji możemy na przykład 
mówić, gdy krew wypływająca z rany nie 
krzepnie, nie pocimy się podczas upału 
albo krtań podczas przełykania nie odcina 
drogi do płuc.

Dysfunkcja mechanizmu wykształco
nego w drodze ewolucji może się objawić 
na trzy sposoby: (1) mechanizm nie uru
chamia się mimo napotkania określonego 
problemu adaptacyjnego (np. ktoś widzi 
węża gotującego się do ataku, ale nie boi 
się ani nie ucieka); (2) mechanizm zaczyna

działać w niewłaściwych okolicznościach 
(np. dana osoba czuje pociąg seksualny 
do bliskich krewnych): (3) mechanizm 
odmawia współdziałania z innymi mecha
nizmami, z którymi powinien współdziałać 
(np. samoocena nie prowadzi do trafnego 
wyboru kandydata na partnera).

Przyczyny defektów

Wszystkie trzy rodzaje defektów - nie- 
włączanie się, włączanie się w niewiaści- 
\vych okolicznościach oraz nieprawidłowa 
koordynacja - mogą się pojawić na sku
tek wad genetycznych, wad rozwojowych 
(np. uszkodzenie mózgu) oraz obydwu 
tych czynników. Na przykład spowodo
wana uszkodzeniem mózgu afazja dotyka 
mechanizmu mówienia. Ludzie cierpiący 
na nią wydają się rozumieć język, ale 
sami nie potrafią płynnie mówić. Wynika 
z tego, że informacje językowe są per- 
cypowane i przetwarzane prawidłowo, ale 
brakuje prawidłowej koordynacji między 
mechanizmem warunkującym mówienie 
a mechanizmem umożliwiającym rozumie
nie mowy?. Może też istnieć defekt w sa
mym mechanizmie mowy (Pinker, 1994).

podłoża niektórych defektów leżą 
wady genetyczne. Choć dobór naturalny 
prowadzi do powstawania mechanizmów 
jednolitych dla całego gatunku, pewne 
dziedziczne zróżnicowania jednak pozo
stają. Od strony funkcjonalnej oczy, serca 
czy płuca prawie wszystkich ludzi są ta
kie same, ale istnieją pewne niewielkie 
różnice indywidualne w strukturze tych 
narządów (np. w kształcie płuc). Zazwyczaj 
nie są one znaczące dla procesu doboru. 
Zdarza się jednak niekiedy, że genetyczne 
warianty różnych cech zazębiają się i pro
wadzą do uszkodzenia mechanizmu. Wa
rianty te w odosobnieniu są nieszkodliwe,
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ale w pewnych rzadkich połączeniach stają 
się przyczyną dysfunkcji. Niektórzy bada
cze przypuszczają, że rzadka kombinacja 
genów może być przyczyną niektórych 
rodzajów schizofrenii (Gottesman, 1991).

Innym źródłem zróżnicowania są mu
tacje. Choć są one niezbędne, aby dzia
łał proces doboru naturalnego, to rzadko 
kiedy polepszają funkcjonowanie organi
zmu. Znacznie częściej mu szkodzą (Tooby, 
Cosmides, 1990; 1992). Jednak lekarze 
i badacze mogą nie rozpoznać defektu 
w działaniu danego mechanizmu. Wcale 
bowiem nie musi on się objawiać dziwnym 
zachowaniem, przygnębieniem, nieumie
jętnością dbania o siebie czy szkodliwo
ścią społeczną. W niektórych przypadkach 
dysfunkcje czynią życie przyjemniejszym, 
kiedy na przykład przestaje działać mecha
nizm wywołujący niepokój i przygnębienie. 
W innych przypadkach defekty rzeczywi
ście objawiają się przygnębieniem oraz 
prowadzą do szkód społecznych. Wtedy 
zostają rozpoznane, stają się przedmio
tem postępowania leczniczego oraz ba
dań. Nie chcemy sugerować, że trzy wy
szczególnione rodzaje zaburzeń powinny 
być leczone przez psychologów. Chodzi 
jedynie o to, aby dostarczyć badaniom 
klinicznym narzędzi pojęciowych oraz po
móc wyjaśnić, co właściwie nazywamy 
dysfunkcją i jakie mogą być skutki lecze
nia, jeśli właściwie zdefiniujemy przyczynę 
choroby.

Ew olucyjny wgląd w zaburzenia btędnie 
nazyw ane dysfunkcjam i

Wiele z ludzkich doznań i zachowań świad
czących o nierównowadze i nieumiejęt
ności przystosowania się, wywołujących 
przygnębienie i pociągających za sobą nie
małe koszty, nie wynika wcale z dysfunkcji.

Ich przyczyną nie jest bowiem defekt 
mechanizmów wykształconych w drodze 
ewolucji. Te pozorne zaburzenia dzielą się 
na kilka kategorii.

Po pierwsze, może chodzić o różnice 
między światem dawnym a współ
czesnym (Glantz, Pearce, 1989). Nasze 
dzisiejsze środowisko różni się, niekiedy 
nawet radykalnie, od środowiska, w któ
rym żyła przytłaczająca większość naszych 
przodków. Dany mechanizm może funkcjo
nować zgodnie ze swoim przeznaczeniem, 
ale z powodu zmian w środowisku działa
nie to nie przynosi prawidłowych efektów 
adaptacyjnych. Zmiana warunków może 
zmienić charakter problemu adaptacyjnego 
albo doprowadzić do tego, że problem 
niegdyś ważny zupełnie traci na znaczeniu.

Ludzie mogą na przykład dysponować 
psychicznym mechanizmem oceny poten
cjalnego partnera na tle innych osób z ich 
środowiska. Nasi przodkowie z odległej 
przeszłości żyli w stosunkowo niewielkich 
grupkach, liczących około 50 do 100 osób 
(Tooby, DeVore, 1987). W takich warun
kach mechanizm oceny działał sprawnie, 
dzięki czemu można było zastosować tak
tykę pozyskania partnera o podobnym 
do własnego potencjale. Obecnie jednak 
populacja jest o wiele większa, a obrazy 
rozpowszechniane w mediach narzucają 
nieporównanie wyższe standardy. Na przy
kład modelki i aktorki są zazwyczaj nie
zwykle atrakcyjne. Piękne kobiety sta
nowią niewielki odsetek ogółu populacji; 
ich obrazy pojawiają się jednak niepropor
cjonalnie często. Może to prowadzić do 
zaniżania własnej wartości przez kobiety, 
a następnie powodować zaostrzenie ry
walizacji między nimi albo podejmowanie 
drastycznych środków w celu podniesie
nia własnej atrakcyjności (Buss, 1996a). 
W przypadkach skrajnych dochodzi do 
zaburzeń chorobowych na tle własnego
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wyglądu, takich jak anoreksja, bulimia czy 
depresja.

Nowe środowisko ewolucyjne może 
również prowadzić do pozornie nieprawi
dłowych reakcji. Na przykład mechanizm 
męskiej zazdrości może działać zgodnie 
ze swoim przeznaczeniem - wykrywać 
sygnały niewierności, oceniać je i uru
chamiać reakcje zazdrości i złości. Jednak 
zazdrość i złość nie muszą już spełniać 
swojej funkcji. Mając dostęp do dzisiej
szych rodzajów broni, mężczyzna zazdro
sny częściej zabija swoją partnerkę niż 
zapobiega jej niewierności.

Rozdźwięk między środowiskiem dzi
siejszym a dawnym bywa więc podło
żem problemów psychologicznych. Nie po
winno się jednak wówczas mówić o dys
funkcjach, ponieważ dane mechanizmy 
działają zgodnie ze swym pierwotnym 
przeznaczeniem.

Drugim źródłem problemów mogą być 
zwyczajne błędy, związane z funk
cjonowaniem każdego mechanizmu. 
W ewolucji liczą się średnie efekty działa
nia mechanizmów. Znaczy to, że każdemu 
z nich zdarzają się błędy, ale nie muszą 
one od razu oznaczać dysfunkcji (Schlager,
1995). Dostrzeżenie za drzewem niebez
piecznego zwierzęcia, którego tam wcale 
nie ma, czy bezpodstawne przypisywanie 
komuś zamiarów seksualnych to błędy, ale 
niekoniecznie dysfunkcje. Próg wrażliwo
ści na takie bodźce został obniżony, po
nieważ historycznie rzecz biorąc, opłacało 
się je dostrzegać, nawet kosztem ewentu
alnych pomyłek. Musimy więc odróżniać 
ewentualne błędy od rzeczywistych dys
funkcji. W tym celu trzeba wyszczególnić 
problemy adaptacyjne i sporządzić symu
lację kosztów i korzyści związanych z roz
wiązaniem każdego z nich. Niegdysiejszy 
mężczyzna, przypisując kobiecie zamiary 
seksualne, ponosił mniejsze koszty ewen

tualnej pomyłki, niż gdyby nie odgadł rze
czywistych zamiarów seksualnych. Dopro
wadziło to do obniżenia progu wrażliwości 
mężczyzn na sygnały zamiarów seksual
nych poniżej poziomu bezwzględnej traf
ności (Haselton, Buss, 1997). W sumie to, 
co w pierwszej chwili wygląda na zaburze
nia, może wynikać z prawidłowego dzia
łania mechanizmu, który popełnia błędy, 
ponieważ ma być „przeciętnie” skuteczny, 
a nie bezbłędny w swoim działaniu.

Trzecim źródłem problemów uważa
nych niekiedy za przejaw dysfunkcji jest 
uczucie niepokoju i przygnębienia, w y
wołane przez normalnie funkcjonujący 
mechanizm. Efektem działania wielu na
szych mechanizmów psychicznych bywają 
przykre uczucia. Na przykład na depresję 
zapada około 10% młodych dorosłych oby
wateli Stanów Zjednoczonych. Ze względu 
na jej powszechność oraz podobieństwo 
do smutku, uznano ją za normalny efekt 
utraty czegoś (pieniędzy, partnera, reputa
cji itd.; Nesse, Williams, 1994; Price. Slo- 
man, 1987). Choć depresja jest zazwyczaj 
niezwykle bolesna, spełnia ona swoje funk
cje adaptacyjne. Po pierwsze, pomaga nam 
zerwać z beznadziejnym przedsięwzię
ciem, będącym przyczyną poniesionych 
strat, i skierować nasze kroki w innym 
kierunku. Po drugie, przekłuwa mydlaną 
bańkę naiwnego optymizmu, pozwalając 
ujrzeć świat we właściwych proporcjach 
(Nesse, Williams, 1994; Stevens, Price,
1996).

Niepokój jest również nieprzyjemnym 
odczuciem, wywoływanym jednak przez 
prawidłowe działanie mechanizmów psy
chicznych, które w obliczu zagrożenia od
powiednio kierują naszym myśleniem, za
chowaniem oraz reakcjami fizjologicznymi 
(Nesse, Williams, 1994). Dzięki niemu 
zachowujemy czujność. Choć pożyteczny, 
niepokój oznacza jednak duże obciążenie
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dla organizmu (wyrażające się podwyższo
nym zużyciem kalorii oraz uszkodzeniem 
tkanek); musi więc być powód tak czę
stego braku równowagi. Z ewolucyjnego 
punktu widzenia jest on oczywisty: jeżeli 
na 100 potencjalnych zagrożeń tylko jedno 
jest naprawdę poważne, to i tak życie jest 
warte więcej niż 99 fałszywych alarmów 
(Nesse i Williams, 1994).

Ataki paniki mogą być funkcjonal
nym składnikiem systemu ostrzegającego 
przed zagrożeniami. Bodźce wywołujące 
panikę są dobrze dopasowane do jej funk
cji obronnej: otwarta przestrzeń, samotne 
przebywanie z dala od domu, w miejscu, 
w któiym już kiedyś strach w oczy za
glądał. Panika jest obroną przed okreś
lonym rodzajem niebezpieczeństwa; jeśli 
pojawia się w nieodpowiednich okoliczno
ściach, prowadzi to do zaburzeń lęko
wych (Nesse, 1990).

W rezultacie psychologia ewolucyjna 
pozwala nam zrozumieć, dlaczego mie
wamy przykre uczucia. Nie zaw'sze świad
czą one o zaburzeniach chorobowych. 
Niekiedy są wręcz przejawem sprawnego 
działania mechanizmu psychicznego wy
kształconego w toku ewolucji.

Czwartym źródłem problemów by
wają zachowania społecznie niepożą
dane, wywoływane jednak prawidło
wym działaniem mechanizmów psy
chicznych. Niektóre nasze mechanizmy 
skłaniają nas do podejmowania działań źle 
widzianych przez innych. Jednym z przy
kładów jest psychopatia. Psychopatów za
licza się do ludzi chorych ze względu na ich 
lekceważący stosunek do norm społecz
nych regulujących kwestie wzajemności. 
Jednak ich zachowanie może być przecież 
wynikiem prawidłowego działania mecha
nizmu nakazującego niegdyś oszukiwać. 
Gdy na przykład pradawni oszuści nie 
przewidywali nawiązywania z kimś trwa

łych kontaktów, to mogło im się opła
cać czerpanie korzyści z krótkotrwałych 
związków, a następnie ponoszenie kosztów 
w postaci przeniesienia się do innej grupy, 
gdy oszustwo się wydało (Harpending, 
Sobuś, 1987). Niektóre zachowania i ce
chy charakteru psychopatów rzeczywiście 
mogą być efektem działania mechanizmów 
wykształconych w  toku ewolucji. Cho
dzi na przykład o nagle zmiany planów, 
urok osobisty, dużą mobilność, rozwiązłość 
oraz używanie pseudonimów (Harpending, 
Sobuś, 1987; Lykken, 1995). Psycholo
gia ewolucyjna pozwala zrozumieć, dla
czego zachowania psychopatyczne uznaje 
się za niepożądane - zagrażają one bo
wiem naszym interesom reprodukcyjnym. 
Dzięki niej rozumiemy również, dlaczego 
jesteśmy tacy przezorni: to wykształcone 
w toku ewolucji mechanizmy chronią na
szych interesów.

Znęcanie się nad dzieckiem, z dziecio
bójstwom włącznie, może być niepożąda
nym zachowaniem spowodowanym przez 
mechanizm strzegący, by nasze zasoby nie 
były inwestowane w osoby niespokrew'- 
nione (Daly, Wilson, 1988). Nieprzypad
kowo dzieci wychowywane przez przy
branych rodziców są najbardziej narażone 
na maltretowanie. Z badań prowadzonych 
w Anglii przez Scotta (1973) wynika, 
że ponad połowa z 20 maltretowanych 
dzieci mieszkała z ojczymem, choć w ca
łej populacji odsetek dzieci mieszkających 
z przybranym ojcem nie przekraczał 1%. 
Innymi słowy dzieci, których jedno z rodzi
ców jest przybrane, są czterdziestokrotnie 
bardziej narażone na maltretowanie niż 
dzieci mieszkające z dwojgiem rodziców 
biologicznych. Według Daly’ego i Wilson 
(1988) dwuznaczne położenie przybranego 
ojca lub matki nie wynika z nieuświada- 
miania sobie swojej roli w rodzinie, lecz 
z realnego konfliktu interesów, którego
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efektem może niestety być maltretowa
nie lub odrzucenie dziecka niespokrewnio- 
nego genetycznie.

Ujmowanie psychologii klinicznej w ka
tegoriach genetycznych niesie ze sobą 
poważne konsekwencje (Glantz, Pearce, 
1989). Jeśli dobrze rozumiesz, jak coś 
działa, potrafisz to dobrze naprawić. Dla
tego właśnie powierzasz samochód me
chanikowi. Ty umiesz kierować, ale me
chanik wie, jak samochód został zbudo
wany i jak powinna działać każda z jego 
części. Perspektywa ewolucyjna również 
podpowiada, kiedy należy interweniować. 
W niektórych wypadkach leczymy objawy 
(niepokój czy depresja), zamiast zapo

biegać przyczynom (Nesse, 1990; 1991; 
Nesse, Williams, 1994). Zwalczając objawy, 
możemy jednocześnie zdusić naturalne 
procesy lecznicze organizmu. Podobnie 
dzieje się ze zbijaniem gorączki albo po
dawaniem środków przeciwkaszlowych. Są 
to przecież mechanizmy mające zwalczyć 
infekcję albo usunąć obce ciało z systemu 
oddechowego. Tłumiąc je możemy uszko
dzić cały system. Lecząc depresję albo 
niepokój (np. takimi lekami jak prozac), 
możemy stracić sposobność dotarcia do 
ich prawdziwych źródeł (Nesse, Williams, 
1994). Tak więc psychologia ewolucyjna 
ma psychologii klinicznej wiele do zaofe
rowania.

Ewolucyjna psychologia kultury

Niektórzy psychologowie ciągle wierzą 
w fałszywa, dychotomię między „kulturą” 
a „biologią” , jakby toczyło się między nimi 
współzawodnictwo. Stwierdzenia w ro
dzaju: „kultura góruje nad biologią” czy 
„zwierzęta mają instynkty, ludzie mają 
kulturę” - odzwierciedlają ten fałszywy 
dualizm. Psychologia ewolucyjna zajmuje 
stanowisko interakcyjne, z którego wyraź
nie widać fałsz takich dychotomii. Jak zo
baczymy w niniejszej części, nie można po
strzegać „kultury” jako samodzielnej przy
czyny zjawisk, ponieważ opiera się ona 
na fundamentach mechanizmów psychicz
nych wykształconych w toku ewolucji.

Przedstawiciele nauk społecznych zma
gający się z problemem kultury zwykle 
zaczynają od spostrzeżenia, że społecz
ności mieszkające w różnych miejscach 
Ziemi różnią się pod pewnymi względami. 
Wenezuelscy Indianie Yanomamo dumnie 
pokazują blizny na głowach, będące śla

dami po walkach na maczugi. W innych 
kulturach mężczyźni i kobiety noszą w no
sach ozdoby z kości, tatuują sobie usta 
albo przekłuwają policzki. Psychologowie 
rejestrują te różnice i przypisują je „kul
turze” . Zakładają, że biologia opisuje to, 
co wspólne wszystkim ludziom, a kul
tura notuje różnice, więc każdą różnicę 
tłumaczy się kulturą (Tooby, Cosmides,
1992).

Psychologia ewolucyjna postrzega to 
inaczej. Przede wszystkim podobieństwa 
wewnątrzgrupowe i różnice międzygru- 
powe to zjawiska, które domagają się 
wyjaśnienia. Przekształcenie ich w autono
miczną jednostkę przyczynowy pod nazwą 
„kultura” prowadzi do pomylenia właści
wego znaczenia tych zjawisk. Przypisu
jąc te zjawiska kulturze, nie rozumiemy 
ich lepiej, niż gdybyśmy przypisali je 
Bogu, podświadomości, zdolności uczenia 
się, uspołecznieniu, a nawet ewolucji, je
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śli tylko proces przyczynowy sugerowany 
przez te etykietki nie jest prawidłowo 
opisany. Nazywanie zjawisk nie tłumaczy 
ich.

Kiedy wyodrębnimy już ogólną klasę 
zjawisk, które chcemy wyjaśnić - idee, 
praktyki, rytuały, artefakty, wierzenia, 
przedstawienia, muzyka i sztuka, charak
terystyczne dla pewnych tylko grup - 
musimy dokonać próby wyjaśnienia ich 
pochodzenia. Takie podejście pozwoli do
konać rozróżnienia na kulturę ewokowaną 
i transmitowaną (Tooby, Cosmides, 1992).

Kultura ewokowana

Wszystkie ukształtowane w wyniku ewo
lucji mechanizmy reagują na bodźce ze
wnętrzne - źrenice oczu, gruczoły potowe, 
podniecenie seksualne oraz zazdrość, by 
wymienić kilka najbardziej oczywistych 
przykładów. Pojęcie kultury ewokowa- 
nej odnosi się do zjawisk, które w różnych 
grupach osiągają różne natężenie na sku
tek odmienności warunków środowisko
wych. Na przykład opalenizna mieszkań
ców Kalifornii jest ciemniejsza niż miesz
kańców Oregonu z powodu innego nasło
necznienia każdego z tych stanów. Takie 
„różnice kulturowe" wynikają z połączenia 
uniwersalnego mechanizmu z odmiennymi 
warunkami środowiskowymi.

Konkretnym przykładem kultury ewo- 
kowanej jest sposób dzielenia się jedze
niem w różnych plemionach lowiecko- 
-zbierackich (Cosmides, Tooby, 1992). Ro
dzaje pożywienia różnią się między sobą 
między innymi zmiennością podaży. Na 
przykład dla plemienia Ache z Paragwaju 
mięso uzyskane z polowania jest poży
wieniem o wysokiej zmienności podaży. 
Szanse, że myśliwy powróci z polowania 
ze zwierzyną, wynoszą za każdym razem

jedynie 60%. Jednego dnia mu się powie
dzie, innego przyjdzie z pustymi rękami. 
Natomiast podaż zbieranych roślin jest 
w miarę stała, a wielkość zbiorów zależy 
głównie od wkładu pracy.

Jednym z czynników przyczyniających 
się do powstania obyczaju dzielenia się 
jedzeniem jest wysoka zmienność jego 
podaży (Cosmides, Tooby, 1992). W takich 
warunkach obyczaj ten jest niezwykle ko
rzystny. Dzisiaj ty podzielisz się mięsem 
z przyjacielem, któremu się nie powiodło, 
ale w przyszłym tygodniu on może mieć 
więcej szczęścia i podzieli się z tobą. 
Tym bardziej, że ilość pożywienia, którą 
człowiek może zjeść za jednym razem, jest 
ograniczona, a obżarstwo po zaspokojeniu 
głodu nie przynosi wielkich korzyści. Na
tomiast w sytuacji względnie stałej po
daży pożywienia dzielenie się nim przynosi 
znacznie mniej korzyści. Ponieważ ilość 
zebranego pożywienia zależy głównie od 
wydajności pracy włożonej w zbieranie, 
dzielenie sprowadzałoby się do tego, że 
pracowici rozdają efekty swojej pracy le
niwym.

W plemieniu Ache mięso dzieli się 
między wszystkich. Myśliwi przekazują 
upolowaną zwierzynę szafarzowi, który 
następnie obdziela nią wszystkie rodziny, 
kierując się przede wszystkim ich wielko
ścią. W tym samym natomiast plemieniu 
pożywienie zbierane jest dzielone tylko 
między członków rodziny.

Po drugiej stronie kuli ziemskiej, na pu
styni Kalahari, Elisabeth Cashden (1989) 
stwierdziła, że niektóre grupy plemienia 
San są bardziej egalitarne niż inne, i że 
te różnice kulturowe zależą od stopnia 
zmienności podaży pożywienia. W grupie 
!Kung San jest on wysoki, więc obyczaj 
dzielenia się pożywieniem jest mocno 
zakorzeniony. Nazwanie kogoś skąpym 
jest największą obelgą, a człowiek, który
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nie dzieli się jedzeniem, zyskuje zlą opi
nię. Natomiast w grupie Gana San podaż 
żywności jest w miarę stała, więc jej 
członkowie magazynują żywność i rzadko 
kiedy dzielą się nią poza swoimi ro
dzinami. Wynika z tego, że odmienne 
warunki środowiskowe mogą uruchamiać 
inne mechanizmy psychiczne. Tego typu 
różnice kulturowe są przykładami kultury 
ewokowanej. Aby je wyjaśnić trzeba naj
pierw zrozumieć, w jaki sposób uniwer
salne mechanizmy działają w połączeniu 
z konkretnymi bodźcami środowiskowymi
- w tym wypadku zmiennością podaży 
pożywienia.

Innym przykładem kultury ewokowa
nej są różnice znaczenia przypisywanego 
atrakcyjności fizycznej. Psycholog ewo
lucyjny Steve Gangestad wysunął w tej 
sprawie następującą hipotezę: ponieważ 
wiadomo, że obecność pasożytów nieko
rzystnie wpływa na wygląd fizyczny, lu
dzie żyjący w środowisku nękanym przez

pasożyty będą przykładali większą wagę 
do urody niż ludzie żyjący tam, gdzie 
problem pasożytów nie występuje (Gange
stad, Buss, 1993). Następnie zestawiono 
dane na temat rozpowszechnienia paso
żytów w 29 kulturach ze znaczeniem 
przypisywanym urodzie partnera. Wyniki 
potwierdziły hipotezę: im większe rozpo
wszechnienie pasożytów, tym ważniejsza 
uroda (zob. ryc. 13.4). Choć ustalenie to 
można interpretować na wiele sposobów, 
jest ono w najgorszym razie spójne z kon
cepcją kultury ewokowanej, według której 
różnice kulturowe wynikają z odmiennej 
aktywizacji uniwersalnych mechanizmów 
psychicznych.

Koncepcja ta tłumaczy również wiele 
innych różnic „kulturowych” , takich jak 
odmienne reakcje na zniewagi (Nisbett,
1993), różne zapatrywania na kwestię 
wierności małżeńskiej (Buss, 1994) czy 
upodobanie do różnego typu sylwetek ko
biecych (Symons, 1979).

niskie wysokie
Rozpowszechnienie pasożytów

RYSCINA 13.4 Rozpowszechnienie pasożytów a znaczenie przypisywane urodzie

Rozpowszechnienie pasożytów w danym środowisku jest sygnałem, że ludzie żyjący w nim przywiązują do urody statego 
partnera dużą wagę. Każde kółeczko na wykresie symbolizuje jedną kulturę. Badanie to pokazuje, że psychologia ewolucyjna 
tłumaczy nie tylko uniwersalne cechy ludzkie, ale również zróżnicowanie kulturowe.

Źródło: Gangestad, Buss, 1993.
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Kultura transm itow ana

Kultura transmitowana obejmuje inną 
klasę zjawisk, wymagających odmiennego 
wytłumaczenia. Chodzi w niej o pomy
sły albo idee, które początkowo istnieją 
w co najmniej jednym umyśle, a następnie 
są przekazywane do innych umysłów za 
pomocą obserwacji albo interakcji (Tooby, 
Cosmides, 1992). Szaleństwo na punk
cie hula-hoop, nowe trendy w przemy
śle odzieżowym, poglądy na temat istot 
pozaziemskich oraz żarty przekazywane 
od jednej do drugiej osoby to przykłady 
kultury transmitowanej. Do ich zaistnie
nia niezbędne są specjalne mechanizmy 
odbiorcze, pozwalające odczytać, co osoby 
przekazujące mają na myśli.

Z punktu widzenia psychologii ewo
lucyjnej istnienie takich mechanizmów 
jest sprawą podstawową dla zrozumie
nia zjawiska kultury transmitowanej. Po
nieważ każdy człowiek wysyła do in
nych członków swojej grupy nieskoń
czoną liczbę informacji, potencjalnie nie
skończona liczba idei stara się przycią
gnąć uwagę odbiorców. Mechanizmy psy
chiczne muszą przeprowadzić wśród nich 
selekcję, wybierając tylko niewielki ze
staw konstrukcji psychicznych. Zestaw 
ten, starannie wyselekcjonowany, a na
stępnie zrekonstruowany w umysłach 
odbiorców, opiera się na podstawach 
mechanizmów psychicznych wykształco
nych w toku ewolucji. Tym samym 
podłożem kultury transmitowanej, tak 
samo jak ewokowanej, są mechanizmy 
psychiczne.

Na razie nie wiemy, czym są owe 
mechanizmy, ale znamy niektóre ich 
właściwości. Muszą one zawierać pro
cedury selektyw nej uwagi, pozwala
jącej wybrać niektóre informacje kosz
tem innych, selektyw nego kodowania

w pamięci niektórych danych, a za
pominania innych, oraz selektyw nego  
transmitowania pewnych idei do lu
dzi oraz pomijania innych. Prawdopo
dobnie mechanizmy te nasycone są tre
ścią decydującą o wadze danych infor
macji dla danej osoby. Waga ta do
tyczy dziedzin, które zapewniały suk
ces bytowy i reprodukcyjny w dawnych 
czasach.

Przykładem może być występująca 
wśród ludzi skłonność do naśladowa
nia sposobu ubierania się prominentnych 
członków ich społeczności. Jest to przy
kład kultury transmitowanej. Opiera się 
on na mechanizmach psychicznych, które 
każą nam zwracać większą uwagę na osoby 
wybitne niż mało znaczące, zapamiętywać, 
jak się ubierają, przypominać sobie o tym 
w momencie kupowania własnego ubra
nia itd.

Wyczerpujące wyjaśnienie zjawiska kul
tury transmitowanej nie może się ograni
czać tylko do mechanizmów psychicznych 
ludzi, którzy „odbierają” kulturowe infor
macje. Nie mniej wTażne jest zrozumienie 
mechanizmów odpowiedzialnych za ak
tyw ne transm itowanie tych informacji. 
Jak dawno temu wskazali Allport i Post- 
man, „pogłoski zostają wprawione w ruch 
i krążą pomiędzy ludźmi, ponieważ odpo
wiadają interesom tych, którzy uczestniczą 
w ich przekazywaniu” (Allport, Postman 
1947, s. 314). Celowe rozpowszechnianie 
pogłosek jest doskonałym przykładem kul
tury transmitowanej, a rozumienie ich wy
maga znajomości intencji i interesów osób 
zaangażowanych w  to rozpowszechnianie 
(np. deprecjonowanie rywala).

Nie wszystkie pogłoski pamięta się czy 
rozpowszechnia z równą silą. Ta sama po
głoska jest przez poszczególnych ludzi ina
czej kodowana czy transmitowana. Weźmy
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na przykład taką: „John wykorzystuje ko
biety i poszedłby do ióżka z prawie każdą” . 
Słysząc ją, zwracamy uwagę na pewne 
jej cechy. Czy wyszła ona od jednego 
z rywali albo wrogów Johna? Jeśli tak, to 
zlekceważymy ją i nie będziemy jej dalej 
rozpowszechniać. A może wyszła ona od 
ojca albo brata kobiety, którą John uw'odzi,
i jej celem jest uchronić tę kobietę od 
mężczyzn, którzy mogliby ją wykorzystać? 
A może wyszła ona od kobiety, która 
interesuje się Johnem i chce zniechęcić 
do niego wszystkie inne kobiety? Interesy 
ludzi rozpowszechniających pogłoski decy
dują o tym, które z nich są rozpowszech
niane i przez kogo. Informacje na temat 
pochodzenia pogłosek decydują o tym, czy 
są one słuchane, kodowane, przywoływane 
z pamięci i przekazywane dalej.

Takie wyjaśnienie zjawisk kulturowych 
jest oczywiście niekompletne i nadmier
nie uproszczone. Wystarczy jednak do 
wyciągnięcia następujących wniosków: (1) 
„kultura” nie jest samodzielnym czynni
kiem sprawczym, rywalizującym z „bio
logią” o palmę pierwszeństwa w wyja
śnianiu zjawisk; (2) różnice kulturowe - 
w obrębie grup oraz pomiędzy grupami
- trzeba wyjaśnić, a nie traktować jako 
wytłumaczenie zjawisk kulturowych; (3) 
zjawiska kulturowe dzielą się na rozma
ite kategorie, takie jak kategorie kultury 
ewokowanej i transmitowanej; (4) wy
tłumaczenie zjawisk kultury ewokowanej 
wymaga uznania fundamentalnej roli me
chanizmów psychicznych, bez których róż
nice kulturowe wynikające z odmienności 
bodźców środowiskowych po prostu by nie 
zaistniały; (5) kultura transmitowana rów
nież opiera się na wykształconych w toku 
ewolucji mechanizmach psychicznych de
cydujących o tym, na które informacje 
zw T Ó c ić  uwagę, które zakodować, przywo
ływać z pamięci oraz przekazywać dalej.

Ewolucja sztuk pięknych, literatury, 
kina i muzyki

Dlaczego ludzie tyle czasu poświęcają 
czynnościom, które nie mają żadnego zna
czenia dla ich bytu i reprodukcji? Dla
czego potrafią całymi godzinami, dniami, 
miesiącami i latami tw'orzyć i odbierać 
dzieła sztuki, literatury', muzyki czy wy
darzenia sportowe. Te pozornie „bez
sensowne czynności” zajmują niektórym 
osobom większą część życia. Trzeba to 
wyjaśnić, pamiętając przez cały czas, że 
zaproponowane hipotezy ewolucyjne mają 
charakter spekulacji, choć popartych nie
którymi danymi empirycznymi.

Psychologowie ewolucyjni przyjęli dwa 
główne sposoby rozwikłania tej tajemnicy. 
Pierwszy z nich można nazwać hipotezą 
robienia kariery. Zgodnie z nią kul
tura jest „wytworem seksualnej rywalizacji 
między ludźmi, obierającymi w zależności 
od okoliczności różne strategie pozyskania 
partnera” (Miller, 1998, s. 118). Zwłaszcza 
mężczyźni zajmują się sztuką i muzyką 
w celu przyciągnięcia dużej liczby kobiet. 
Geoffrey Miller podaje przykład Jimiego 
Hendrixa, który zanim umarł w wieku 
27 lat od przedawkowania narkotyków', 
uprawiał seks z setkami swoich fanek
i miał dzieci w czterech różnych krajach. 
Przykładów dostarczają też liczne romanse 
Pabla Picassa, Charlie Chaplina czy Ho
noriusza Balzaca. „Każdy nastolatek wie 
to, o czym większość psychologów zapo
mniała - konkluduje Miller - że dzięki 
osiągnięciom na niwie kultury mężczyźni 
mają ułatwiony dostęp seksualny do ko
biet” (Miller, 1998, s. 119).

Hipoteza robienia kariery tłumaczy 
kilka znanych faktów z dziejów kultury'. 
Po pierwsze, pozwala zrozumieć odmienne 
podejście kobiet i mężczyzn do twórczo
ści. Mężczyźni stworzyli znacznie więcej
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dziel sztuki niż kobiety, i ta prawidłowość 
utrzymuje się we wszystkich kulturach. 
Natomiast kobietom osiągnięcia kulturalne 
przynoszą znacznie mniej korzyści, ponie
waż rzadko kiedy zależy im na przelotnych 
kontaktach seksualnych (zob. rozdział 6). 
Kobiety starają się raczej zwrócić uwagę 
jednego lub kilku mężczyzn upatrzonych 
jako kandydaci na stałych partnerów niż 
setek gotowych na kontakty przelotne. 
Miller podaje przykład Szeherezady, która 
uniknęła śmierci i całymi latami przycią
gała uwagę króla oraz dysponowała jego 
zasobami dzięki opowiadaniu fascynują
cych historii. Hipoteza kariery tłumaczy 
więc, dlaczego produkcją kulturalną zaj
mują się głównie mężczyźni.

Tłumaczy ona również strukturę wieku 
społeczności artystycznej. Wiele najwięk
szych dziel sztuki stworzyli młodzi męż
czyźni, w wieku, w którym rywalizacja
o partnera seksualnego jest najostrzej
sza (zob. ryc. 13.5). Kiedy mężczyznom 
przybywa lat i zaczynają być rodzicami, 
a później dziadkami, tworzą znacznie mniej 
fascynujących dziel.

Hipoteza robienia kariery tłumaczy 
również, dlaczego niektóre dzieła malar
skie, muzyczne czy literackie wiążą się 
z zasobnością i wysoką pozycją społeczną. 
Jak zauważył psycholog ewolucyjny Steve 
Pinker: „Czyż może być lepszy dowód 
zamożności niż wydawanie pieniędzy na 
przedmioty, które nie napychają żołądka

Wiek (w latach)

RYCINA 13.5 Muzyka jazzowa: 1892 płyty wydane przez 719 muzyków

Liczby potwierdzają hipotezę Geotfreya Millera, zgodnie z którą muzyką, sztuką i literaturą zajmują się głównie mężczyźni, 
starając się w ten sposób przyciągnąć partnerki. Zależność między wiekiem a intensywnością twórczości artystycznej zbliżona 
jest do relacji między wiekiem a natężeniem rywalizacji o partnerów seksualnych. N oznacza wielkość próby. Dane pochodzą 
z pracy I. Canr, D. Fairweather, B. Priestly, The Essential Jazz Companion (1998).

Źródło: Miller, w druku.
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ani nie chronią przed deszczem, ale wy
magają zamożności, lat praktyki, umiejęt
ności odczytywania tajemniczych tekstów 
albo zażyłych kontaktów z elitą [...]• Lu
dzie wielkie znaczenie przypisują oznakom 
szlachetnie jałowej egzystencji wiedzio
nej z dala od przyziemnych potrzeb dnia 
codziennego" (Pinker, 1997, s. 552-553). 
Krótko mówiąc, hipoteza kariery tłumaczy 
relacje między produkcją kulturalną a wie
kiem i płcią jej twórców i odbiorców.

Niektórych zjawisk jednak nie jest 
w  stanie wytłumaczyć. Nie tłumaczy na 
przykład zawartości dziel sztuki. Dla
czego ludzi poruszają pewne piosenki, 
a inne nie? Dlaczego sztuki Szekspira 
fascynują niektórych z nas, a innych nu
dzą? Dlaczego niektóre filmy przyciągają 
miliony widzów', a inne popadają w zapo
mnienie? Kompletna teoria kultury musi 
wyjaśnić kw-estię zawartości dziel sztuki, 
a nie tylko wiek czy pleć ich twórców. 
Hipoteza kariery nie pozwala również zro
zumieć, dlaczego niektórzy ludzie spę
dzają ogromną ilość czasu na samotnym 
rozkoszowaniu się malarstwem, muzyką 
czy literaturą, choć bynajmniej się w ten 
sposób nie wybijają.

W swojej drugiej próbie wyjaśnienia 
zjawiska kultury Pinker formułuje ogólną 
odpowiedź na te pytania, opartą na spe
kulacji. Twierdzi on, że nie mamy do 
czynienia ze specjalnymi adaptacjami słu
żącymi muzyce, sztukom plastycznym czy 
literaturze, lecz działaniem mechanizmów 
psychicznych ukształtowanych w innych 
celach, „pozwalających ludziom czerpać 
przyjemność z kolorów, kształtów, dźwię
ków, żartów, opowieści czy mitów” (Pin
ker, 1997, s. 523). Mechanizm rozróżnia
nia barw, umożliwiający zlokalizowanie na 
przykład dojrzałych owoców, może zostać 
w przyjemny sposób pobudzony dzięki 
malowaniu obrazu przywołującego tamte

bodźce. Psychologiczne wyczulenie na sy
gnały płodności u kobiet można wykorzy
stać w malarstwie, fotografii czy filmie, 
imitując bodźce, na których wychwytywa
nie dane mechanizmy były pierwotnie na
stawione. Tak jak środki farmakologiczne 
mogą pobudzać nasze ośrodki przyjem
ności, tak dzieła sztuki mają zdolność 
pobudzania licznych mechanizmów psy
chicznych człowieka. Zgodnie z tą hipo
tezą u ludzi nie wykształciły się specjalne 
adaptacje służące wytwarzaniu dziel sztuki
i produktów kultury'. Ludzie nauczyli się 
raczej, jak sztucznie pobudzać mechani
zmy już istniejące, tworząc dzieła sztuki 
naśladujące bodźce, na które dane mecha
nizmy zostały zgodnie ze swoim pierwot
nym przeznaczeniem wyczulone. Działania 
kulturalne nie są więc adaptacjami, lecz 
nieadaptacyjnymi produktami ubocznymi.

Na przykład malarstwo abstrakcyjne 
składa się z kropek, kresek, okręgów, kwa
dratów, spirali i kolorowych plam bardzo 
przypominających bodźce, które - zda
niem naukowców zajmujących się ludzkim 
wzrokiem służą - człowiekowi do rozpo
znawania przedmiotów i posługiwania się 
nimi. Odbieranie tych bodźców sprawia 
człowiekowi przyjemność (Pinker, 1997). 
Natomiast wrażenie monotonii i nudy, 
wywołane widokiem niektórych obrazów
i pejzaży, jest spowodowane mechani
zmami konstatującymi, że dane środowi
sko pozbawione jest zasobów niezbędnych 
do życia. Olśniewające dzieła sztuki naśla
dują wrażenie spotkania ze środowiskiem 
pełnym zasobów, a więc zasługującym na 
uwagę.

Podobnych argumentów używa Pinker 
w stosunku do muzyki: „Sądzę, że mu
zyka jest dźwiękowym keksem, wyborną 
konfekcją bodźców adresowanych do co 
najmniej sześciu zdolności umysłowych 
człowieka” (Pinker, 1997, s. 534). Są to



432 PSYCHOLOGIA ZINTEGROWANA

zdolności językowe (np. teksty piose
nek), zdolność analizy dźwięków (mu
simy umieć odróżniać dźwięki pochodzące 
z różnych źródeł, np. odgłosy zwierząt 
w łesie pełnym hałasów), zdolność odczy
tywania stanów emocjonalnych (słowa 
opisujące stany psychiczne, takie jak plącz, 
jęk, zawodzenie, ujadanie, są również uży
wane do charakterystyki utworów mu
zycznych), zdolność wyboru miejsca za
mieszkania (np. grzmot, plusk wody, 
warczenie mogą sygnalizować bezpieczne 
albo niebezpieczne otoczenie) oraz zdol
ność kontroli motorycznej (np. rytm, 
uniwersalny składnik muzyki, naśladuje 
mechanizmy motoryczne wykorzystywane 
do wielu czynności, takich jak bieganie czy 
cięcie drzewa, oraz jest sygnałem takich 
właściwości jak pilność, lenistwo czy uf
ność). Przyjemność z muzyki czerpiemy 
według tej hipotezy wtedy, gdy uda się 
w sposób sztuczny naśladować bodźce, 
które są zgodne z pierwotnym przeznacze
niem danego mechanizmu psychicznego.

To samo dotyczy literatury czy kina. 
Słowa, wątki i opowieści o wydarze
niach komicznych i tragicznych wywołują 
przyjemne doznania, pobudzając cały sze
reg mechanizmów wykształconych w toku 
ewolucji. Nie przypadkiem najpopularniej
sze filmy i powieści, takie jak Titanic czy 
Przeminęło z wiatrem, opowiadają o rywa
lizacji o partnera czy partnerkę, wyborze 
partnera, miłości, oraz o zagrażających 
życiu wrogich silach natury. Jak zauważył 
Pinker, „kiedy film czy książka nas wcią

gnie, widzimy zapierające dech w pier
siach krajobrazy, przestajemy z ważnymi 
ludźmi, kochamy się w olśniewających ko
bietach i mężczyznach, chronimy naszych 
bliskich, dokonujemy niezwykłych wyczy
nów i zwyciężamy podłych wrogów. I to 
jedynie za 7 dolarów i 15 centów!” (Pinker, 
1997, s. 539).

Analiza 36 typowych układów fabular
nych wykazała, że większość z nich doty
czy jednego z czterech tematów: miłości, 
seksu, zagrożenia bohatera lub niebezpie
czeństwa wiszącego nad jego krewnymi 
(Carroll, 1995). Przykładem może być 
„zazdrość bez powodu” (np. Otello Szek
spira) czy „odkrycie niewierności ukocha
nej osoby” (jeden z najczęstszych tematów 
powieści i filmów). Seks i przemoc zajmują 
znaczące miejsce w całej historii literatury.

Zgodnie z tą hipotezą ludzie tworzą
i odbierają produkty kultury', takie jak 
obrazy, rzeźby, powieści czy filmy, nie 
dlatego, że są one adaptacjami, lecz dla
tego, że swoją formą i treścią pobudzają 
adaptacje, które ukształtowały się z zu
pełnie innych powodów. W tym sensie 
człowiek ze swoim umysłem z epoki ka
mienia łupanego żyje we współczesnym 
świecie, wypełnionym bodźcami kulturo
wymi w stopniu dotąd niespotykanym. 
Choć jednak wzorce produkcji i odbioru 
dziel kultury nie są adaptacjami, mogą 
powiedzieć o ewolucji psychiki ludzkiej 
więcej niż niejeden najlepiej nawet zapla
nowany eksperyment psychologiczny.

W stronę ujednoliconej psychologii

W całym niniejszym rozdziale opisywa- logii, takie jak psychologia poznawcza, 
liśmy, jak psychologia ewolucyjna może społeczna, rozwojowa, osobowości, kli- 
wplynąć na podstawowe gałęzie psycho- niczna i kulturowa. Psychologia ewolu-



W STRONĘ UJEDNOLICONEJ PSYCHOLOGII EWOLUCYJNEJ 433

cyjna wniosła również swój wkład do 
innych dziedzin psychologii, takich jak 
psychologia przemysłu i organizacji (Cola- 
relli, 1998; Nicholson, 1997) oraz psycho
logia środowiska (Kapłan, 1992). Należy 
jednak oczekiwać, że psychologia ewo
lucyjna doprowadzi do eliminacji trady
cyjnych podziałów. Człowieka nie można 
podzielić na osobne części, odpowiadające 
za osobowość, życie w społeczeństwie, 
rozwój czy walory' poznawcze. Różnice 
ludzkich charakterów tradycyjnie były do
meną psychologii osobowości, ale prze
cież często dotyczą one orientacji spo
łecznej, wynikają z uwarunkowań roz
wojowych i są zakorzenione w określo
nych mechanizmach poznawczych. Wy
miana społeczna oraz kwestie wzajemno
ści tradycyjnie były rozpatrywane przez 
psychologię społeczną. Lecz przecież me
chanizmy odpowiedzialne za te zjawiska 
działają w drodze przetwarzania informacji
i przeszły jakąś drogę rozwoju. Gwałtowne 
zmiany zachodzące w okresie dojrzewania 
uznano za dziedzinę psychologii rozwojo
wej. Lecz przecież ludzie różnią się między 
sobą jeszcze przed wiekiem dojrzewania, 
a wiele najistotniejszych z zachodzących 
wówczas zmian ma charakter społeczny. 
Z perspektywy psychologii ewolucyjnej 
wiele tradycyjnych podziałów wewnątrz 
całej dyscypliny jest nie tylko arbitral
nych, ale wręcz szkodliwych dla rozwoju 
nauki. Gałęzie te prowadzą do arbitralnego
i sztucznego rozszczepienia wielu mecha

nizmów. Ujmowanie psychologii człowieka 
z perspektywy' problemów adaptacyjnych
i ich rozwiązywania - które legło u podłoża 
niniejszej książki - jest bardziej natural
nym sposobem „dzielenia natury” i pro
wadzi do przekroczenia funkcjonujących 
obecnie podziałów.

Podstawowym zadaniem nowej psycho
logii będzie wyodrębnienie głównych pro
blemów adaptacyjnych, które ludzie napo
tykali podczas ewolucji swojego gatunku. 
Psychologowie ewolucyjni jak dotąd jedy
nie poskrobali powierzchnię, wyodrębnia
jąc niektóre problemy w sposób najbardziej 
oczywisty związane z kwestiami przetrwa
nia i reprodukcji. Jednak większość proble
mów adaptacyjnych pozostała niezbadana, 
a większość rozwiązań psychologicznych 
czeka na swojego odkrywcę. Można za
sadnie oczekiwać, że pierwsi naukowcy, 
którzy wkroczą na te dziewicze terytoria, 
wrócą obładowani łupem.

Psychologia ewolucyjna dostarcza na
rzędzi pojęciowych, pozwalających współ
czesnej psychologii wyzwolić się z obec
nego stadium fragmentaryzacji i połączyć 
ją z innymi naukami w drodze do po
wszechnej integracji. Psychologia ewolu
cyjna dostarcza też narzędzi umożliwiają
cych wyjaśnienie wielkiej tajemnicy po
chodzenia człowieka oraz jego drogi do 
obecnego stanu, jak również mechani
zmów pozwalających zrozumieć, co to zna
czy być człowiekiem.
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